
Reservas de hotéis 
Dicas para viajantes 

Você acha que pode encontrar um 
hotel mais adequado, fora do nosso 
programa de viagens? A CWT, empresa 
de gerenciamento de viagens, expandiu 
a oferta de hospedagens em diversas 
cidades do mundo. 

Encontre facilmente o quarto que você 
precisa sem fazer compras online em outros 
lugares. Hotéis da Expedia e Booking.com 
já fazem parte do nosso programa de hotel, 
então por que desperdiçar seu tempo 
procurando exatamente o mesmo hotel 
ao mesmo preço?

Apresentamos aqui um guia para  
ajudá-lo a reservar o quarto certo para 
você no nosso programa de viagens.



A empresa favorita  
é a número um

Nossa empresa trabalha diretamente com 
hotéis para garantir tarifas preferenciais  
em cidades importantes. 

Em caso de acordos corporativos, essas 
propriedades aparecem primeiro em nossas 
ferramentas e aplicativos online, classificadas 
como Preferidas pela empresa.  Esta deve ser 
sua primeira escolha.

No entanto, por vezes, estes hotéis estão 
esgotados ou excedem nossa franquia de hotel 
(limite máximo de preço em uma cidade).  Nesse 
caso, você terá que reservar uma opção alternativa.

As tarifas variam em função 
das comodidades

As comodidades, como WiFi e café da manhã, 
podem afetar as tarifas do hotel. No entanto, 
as tarifas com comodidades também podem 
oferecer mais valor e custar menos. 

Verifique as comodidades e reserve uma tarifa 
que atenda às suas necessidades e, ao mesmo 
tempo, respeite nossos limites de política de 
viagens corporativas.

Se você viajar somente durante a noite ou participar 
de uma conferência ou reunião onde as refeições 
são fornecidas, talvez você não precisará de extras.

Hotel Suites Downtown  
Minneapolis

Hotel Inn and Suites 
Downtown

West End Hotel MSP

Suites Hotel MSP West



Às vezes, as tarifas baixas não 
incluem pontos de fidelidade

Antes de reservar, você pode verificar se uma tarifa 
oferece pontos de fidelidade nos detalhes do quarto.

Um aviso aparece acima da tarifa do quarto.

Embora saibamos que os benefícios de fidelidade são 
importantes para os viajantes, não reserve um quarto 
que exceda nossa franquia corporativa apenas para 
ganhar pontos.

Não reembolsável vs. 
reembolsável

Uma pequena porcentagem das tarifas não 
é reembolsável. 

As tarifas são exibidas na ordem crescente, 
portanto, as tarifas não reembolsáveis   podem 
aparecer com freqüência na parte superior 
de seus resultados de pesquisa.

Faça o seguinte: 

 •  Verifique a descrição da tarifa antes de reservar 
para determinar se esta é reembolsável. 

 •  Saiba quando reservar uma tarifa não 
reembolsável. Estas tarifas podem ser até 
20% inferiores às tarifas reembolsáveis. 
Se você viajar dentro de alguns dias ou 
participar de uma conferência que não será 
alterada, uma tarifa não reembolsável mais 
baixa poderá ser a melhor escolha para você.

 •  Se a viagem estiver sujeita à alteração 
ou estiver prevista para dentro de várias 
semanas, uma tarifa reembolsável poderá 
ser a melhor escolha.

Hotel Suites Minneapolis



Qualquer viagem reservada através do nosso 
programa de viagem será atendida pela CWT

Booking.com e Expedia Affiliate Network oferecem acomodações através 
do nosso programa de viagens corporativas com a Carlson Wagonlit Travel.

Você pode ver esses nomes na confirmação do seu hotel.  

Entre em contato com um consultor de viagens da CWT para alterar ou cancelar 
sua reserva. Não entre em contato com as empresas Booking.com ou Expedia.

Agradecemos antecipadamente sua reserva dentro do nosso programa de viagens.  
Ao reservar, você coloca sua segurança em primeiro lugar e economiza dinheiro 
para a empresa a longo prazo.

Hotel Suites Downtown
123 Downtown Drive

City, State, Country

Zip

RESERVADO PELA CWT NA 
BOOKING.COM - REF 1487304230 
LIGUE PARA A CWT PARA 
QUAISQUER ALTERAÇÕES DESTA 
RESERVA ANTES OU DURANTE 
A SUA ESTADIA. OS BENEFÍCIOS 
DE FIDELIDADE NÃO SÃO 
APLICÁVEIS A ESTA TARIFA


