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São Paulo, 01 de fevereiro de 2023 

 

SAE BRASIL e Hotel Nacional Inn anunciam parceria 

 

É com satisfação que anunciamos a parceria entre a SAE BRASIL juntamente com 

o Hotel Nacional Inn com vistas à realização da 28ª COMPETIÇÃO BAJA SAE 

BRASIL – ETAPA NACIONAL de 01 a 05 de março de 2023. 

 

Localizado na Av. Benedito Matarazzo, 9009 Jd. Osvaldo Cruz. 

Itens oferecidos pelo Nacional Inn: 

 Diárias incluem café da manhã e internet Wi-Fi.  

 Estacionamento e lavanderia (serviços cobrados à parte) 

 Room Service : Servido até as 23 hr (serviços cobrados à parte)  

 

Condições especiais para este evento 

 

Apto Single  Apto Duplo Apto Triplo         

R$ 168,00/ Diária R$ 228,00/ Diária R$ 268,00/ Diária 

 

Condições Gerais:  

 Os valores expressos nesta proposta têm validade até 05/03/2023, para 

avaliação da demanda e possibilidade de renovação do acordo. 

 Tarifas podem ser suspensas sem aviso prévio 

 Valores para Compra direta com Hotel 

 Tarifa Net  

 Estacionamento: 

o Hotel Nacional Inn: R$ 25,00/Diária 

o Hotel Dan Inn: R$15,00/Diária 

 Incluso café da manhã, servido no restaurante; 

 A taxa de serviço e ISS estão inclusas na diária.  

 Internet cortesia. 

Informativo 21 



 

 
 

Direitos Autorais Reservados – CONFIDENCIAL – Propriedade SAE BRASIL 

Copyright Reserved – CONFIDENTIAL – SAE BRASIL Property 
Av. Paulista, 2073 • Ed. Horsa II • São Paulo | SP • CEP 01311-940 
(11) 3142-3460 • saebrasil.org.br 

 Tarifa não é válida para LRA. 

 Nossas tarifas são flutuantes e podem sofrer alteração a qualquer momento. 

Apenas reservas confirmadas têm garantia de tarifas e disponibilidade. 

Cotações não garantem tarifas ou disponibilidade.  

 Nossas diárias iniciam às 14h00 e terminam às 12h 

 Política de cancelamento das reservas: até 72horas do check-in sem ônus. 

 www.nacionalinn.com.br 

 Forma de pagamento e garantia no-show: através de autorização de débito 

em cartão de crédito ou autorização de faturamento para empresas 

cadastradas, mediante aprovação de crédito. 

 Consulte a política para acomodação de crianças se for necessário. Sujeita a 

disponibilidade de camas e berços. Política tarifária para 3ºpessoa ou 

crianças sob consulta.  

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8.069 de 

13.07.1990 é vedada a hospedagem de menor sem a companhia ou a 

autorização escrita do pai, da mãe ou do responsável legal. 

Eventuais interessados devem contatar diretamente o Hotel Nacional Inn 

informando que participarão da Competição Baja Nacional SAE BRASIL nos 

contatos abaixo: 

Telefone: 12 3947-0000 

E-mail: reservas@nacionalinnsjc.com.br 

 

Atenciosamente,  

SAE BRASIL 

mailto:reservas@nacionalinnsjc.com.br

