
 

 

 

 

 

“Suas Férias no Sesc com 20% de desconto” 

O que é a campanha? Tarifa com desconto de 20% para trabalhadores em férias, que 

utilizarem o Grande Hotel Sesc Itaparica ou Sesc Piatã, por no mínimo 5 diárias 

consecutivas em qualquer categoria de apartamento. A campanha é válida para todo o 

Brasil e o desconto será concedido de acordo com a categoria do Trabalhador do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (Trabalhador CBST) e seus dependentes.  



 

 

Quem pode utilizar? Trabalhador CBST provenientes de qualquer cidade do Brasil que 

comprovarem estar de férias. Para essa comprovação o titular da reserva deverá apresentar 

os documentos abaixo diretamente no hotel, no ato do check-in, para validar a tarifa: 

- Comprovante original de aviso de férias emitido pela empresa; Carteira de Trabalho; 

Cartão Sesc válido, para confirmar a categoria de trabalhador do comércio de bens, 

serviços e turismo. 

Direito – Terá direito o trabalhador que comprove estar de férias e será estendido aos seus 

dependentes direto com Cartão Sesc atualizado – de validade nacional. 

Qual o período da campanha?  Essa promoção é válida para reservas feitas entre 10 e 30 

de maio de 2019 para o período de agosto a novembro 2019. 

Onde efetuar a reserva? Através do e-mail reservaitaparica@sescbahia.com.br para 

reservas no Grande Hotel Sesc Itaparica. No campo assunto colocar “Suas Férias no Sesc 

Itaparica”;  e pelo e-mail reserva@sescbahia.com.br para reservas no Centro de Lazer e 

Hospedagem Sesc Piatã – em Salvador. No campo assunto colocar “Suas Férias no Sesc 

Piatã”. As reservas serão confirmadas de acordo com a disponibilidade na unidade de 

hospedagem solicitada.  

Condições de Pagamento – Pagamento 100% antecipado por meio de link de pagamento 

enviado pelo departamento de reservas, sendo através de cartão de crédito ou débito 

podendo ser parcelado em até 10(dez) vezes sem juros considerando parcela mínima de 

R$100,00.  

Obs: Promoção não acumulativa. 

CANCELAMENTOS E REEMBOLSOS 

 É proibida a alteração da titularidade da reserva. 
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 Cancelamentos de reservas individuais poderão ocorrer a qualquer tempo, desde 

que comunicado formalmente através de e-mail antes do horário padrão de check-in (14h), 

obedecendo à aplicação de multa, conforme segue: 

 Cancelamentos efetuados com mais de 15 (quinze) dias de antecedência: 

devolução de 100% do valor pago pela operadora, menos as taxas de serviço inerentes; 

 Cancelamentos efetuados entre 14 (quatorze) dias e 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência: reembolso de 50% do valor total pago; 

 Em casos de no-show (não comparecimento sem informação prévia ao check-in até 

o final da primeira diária): sem a devolução do valor pago. 

 Desistência de diárias em gozo será reembolsada 50% do saldo de diárias não 

utilizadas, salvo motivo de força maior, comprovado, o faremos de forma integral. Diárias 

de pacotes em gozo, não serão reembolsadas. 

 Para efeito de reembolso, deverá ser solicitado pelo titular da reserva por e-mail. O 

procedimento de reembolso será realizado obedecendo ao prazo definido pela operadora de 

cartão de débito e/ou cartão de crédito. Não havendo a possibilidade da devolução pela 

operadora do cartão, será realizado um depósito na conta bancária do titular no prazo de 30 

dias a partir da data de solicitação feita pelo cliente. 

 Em caso de no-show, referente hospedagem de funcionários do Sesc, que optarem 

pelo pagamento em folha de pagamento, será emitido autorização de desconto em folha 

referente ao valor de 01 diária. 

 

 


