Dossier Nº
ano 2018
CONTATO
NOME do grupo:
Cidade:
NOME do responsável :
Telefone:

ou

Telefone celular do responsável
E-mail:
Chegada a l'Hermitage em (data):

à (hora)

Saida de l'Hermitage em (data):

à (hora)

Apresentação do grupo: (Diga quem são vocês e o que esperam da comunidade marista da Maison
d'accueil de N.D. de l'Hermitage)

Composição do Grupo (Escreva o nome dos participantes, e se houver pernoite, coloque a idade
daqueles que são crianças, de menos de 12 anos)
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Nº ADULTOS :

36
TOTAL GERAL:

Nº Crianças

DEVOLVER A FOLHA UM MÊS ANTES DA ESTADA
junto com o programa que irão desenvolver, no caso de estada de vários dias
Favor nos enviar uma cópia do programa especificando:
+ se algum membro do grupo tem necessidade de regime alimentar especial
+ se é necessário que l'Hermitage o coloque em contato com uma empresa de transporte
+ for necessário um sacerdote, especifique os dias e os horários

N.D. de l'Hermitage

Banco

E-mail / Web

3 Chemin de l'Hermitage

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

hermitage@maristes.org

BP 9
42405 SAINT-CHAMOND
Tel. (0033) (0) 4 77 22 10 56

Número da conta 13320712003
Titular: ASSOCIATION AMIS CENTRE ACCUEIL
IBAN: FR76 1680 7004 0013 3207 1200 367
BIC : CCBPFRPPGRE

www.maristes-ndh.org
GPS
latitude : 45°26'43"94 N
longitude : 4°30'28"40 E

CUSTOS PRATICADOS 2018

Por pessoa

HOSPEDAGEM

Por adulto, por dia - 1 pessoa por quarto - durante 1 ou 2 noites

Nº dias
noites Nº de
refei- pessoa
ções

Sub-total

39,00 €
33,00 €

Por adulto, por dia - 2 pessoas por quarto - durante 1 ou 2 noites
Por adulto, por dia - 1 pessoa por quarto - durante 3 noites ou mais
Por adulto, por dia - 2 pessoas por quarto - durante 3 noites ou mais

34,00 €
28,00 €

Por jovem, por dia - 1 jovem por quarto

23,00 €

Por jovem, por dia - 2 jovens por quarto

18,00 €

NB : lençóis e toalhas são fornecidos por l'Hermitage e estão incluídos no preço da hospedagem.

6,00 €
7,00 €

Café da manhã "infantil" (até 12 anos)

4,00 €

Café de acolhida

2,00 €

SALAS

REFEIÇÃO

Café da manhã "adulto"
Café da manhã "adulto" "melhorado"

Aperitivo

2,00 €

Almoço "adulto"

14,50 €

Almoço "infantil" (até 12 anos)

10,00 €

Jantar "adulto"

13,00 €

Jantar "infantil" (até 12 anos)

9,00 €

Suplemento no buffet

2,00 €

Grande sala (1 sala de 150 lugares) por dia

220,00 €

Sala média (3 salas de 30 lugares), por dia

110,00 €

Sala pequena (8 salas de 15 lugares), por dia

55,00 €

Le Rosey ou La Valla en Gier

110,00 €

OUTROS

Prever possível suplemento para:
transporte (estação, aeroporto,…), fotocópias, lavanderia, bebidas,…

30 % do valor do serviço a ser pago no momento da reserva;
depósito não reembolsável

TOTAL
depósito de 30 %

É de sua responsabilidade confirmar, por e-mail ou correio, 25 dias antes de sua chegada, o número de pessoas, para organizar o serviço de
alimentação e de hospedagem, e recebê-los nas melhores condições.
Na ausência dessa confirmação, seremos obrigados a cobrar o número anunciado na reserva.
A pessoa que responde por esse encontro ou peregrinação é responsável por qualquer dano ou acidente que for ocasionado tanto ao material, às
instalações, quanto às pessoas. Para esse fim,

ela garante ter contratado um seguro de responsabilidade civil, e inclui o certificado correspondente.
Para todo grupo que dependa de uma animação feita pela comunidade, a participação nos custos da animação é deixada a seu critério. Se
desejar, pode aparecer na fatura das despesas.

ENVIO UM CHEQUE

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
riscar a opção não desejada

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DE :
CORRESPONDENTE A 30 %
DATA

Pode-se fazer o pagamento da estada:
● em dinheiro (Euro)
● em cheque
● por transferência bancária (Se fora da União Europeia, há taxas adicionais a serem pagas)
● por Cartão de Crédito (Visa ou Mastercard). (Se fora da União Europeia, haverá acréscimento de 1% sobre o total)

