Tarifa não válida para grupos de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo(Trabalhador CBST).

O que é a promoção "Tarifa social"? Tarifa de hospedagem, válida para os dois meios de hospedagem, o
Grande Hotel SESC Itaparica localizado na ilha de Itaparica e a Centro de Lazer e Hospedagem Sesc Piatã em
Salvador, incluindo no valor da diária, café da manhã, almoço e jantar.
Quem tem direito? Trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes do estado da
Bahia com renda individual comprovada de até 03 salários mínimos (Renda Bruta até R$ 2.862,00) A renda
deverá ser comprovada através de contracheque + carteira de trabalho no ato do Check-in. Acompanhante
de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo ou dependente até 18 anos, desde que hospedado
no mesmo quarto, não precisará comprovar renda.

Como comprovar a renda? Através de contracheque e carteira de trabalho com a discriminação da renda.
Irá fazer parte desta tarifa os dependentes até 18 anos de idade hospedados no mesmo apartamento de
acordo com disponibilidade de até 04 pessoas por apartamento (sendo 02 adultos + 02 crianças menores de
12 anos ou 03 adultos + 01 criança menor de 12 anos)
Quando pode ser usada a Tarifa Social? Exclusivamente domingo a quinta, em períodos de baixa
temporada, conforme calendário e disponibilidade de cada hotel.
Obs: Esta tarifa não é valida para pacotes de fins de semana prolongados (Feriados)
Qual o valor da diária e o que inclui? O valor da diária da Tarifa Social é de R$ 96,00 para Sesc Itaparica e R$
88,00 para Sesc Piatã, por pessoa, e inclui café da manhã, almoço e jantar. As bebidas não estão inclusas,
exceto as que são servidas no café da manhã, água no almoço e jantar.
Crianças de 00 a 06 anos hospedadas no mesmo quarto dos pais não pagam à diária nem as refeições
incluídas na pensão.
Crianças de 07 a 12 anos pagam R$ 42,00 para Sesc Itaparica e Sesc Piatã, a diária, já incluídas as refeições,
café da manhã, almoço e jantar.
Crianças com idade entre 12 e 18 anos pagam como adultos.
Validade da Tarifa Social: Essa promoção é válida durante o ano de 2018 nos períodos de baixa temporada
(Setembro, outubro, novembro), obrigatório apresentar o Cartão SESC, dentro do prazo de validade, no ato
do check-in, para confirmar a categoria de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, para direito
a promoção.
Onde efetuar a reserva? Através do e-mail reservaitaparica@sescbahia.com.br para reservas no Grande
Hotel SESC Itaparica, e do e-mail reserva@sescbahia.com.br para reservas na Colônia de Férias Deraldo
Mota, no campo assunto colocar “Promoção tarifa social é com SESC Itaparica/SESC Piatã”, as reservas
serão confirmadas mediante disponibilidade de cada meio de hospedagem.
Condições de Pagamento – Pagamento 100% antecipado por meio de link enviado pelo departamento de
reservas, sendo através de cartão de crédito ou débito podendo ser parcelado em até 10x sem juros.
Obs: Promoção não acumulativa.

