
Welcome to Global Luxury Suites and thank you for choosing us for your temporary housing needs. Below is your move-in instructions along with

additional info that will be helpful during your stay. We look forward to having you as our guest and hope you enjoy your stay.

 

Please download our app to ensure a smooth move in.

iOS/iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/global-luxury-suites-concierge/id1359707073?ls=1&mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globalluxurysuites.concierge 

Please create your account and add your stay by entering your name and account number. (331146)

 

WELCOME TO GLOBAL LUXURY SUITES!
MOVE-IN INSTRUCTIONS

...............................................................................................................................................................................................................

GUEST INFORMATION

Guest Name: RAUL HENRY JUNIOR Account: 331146

Move In Date & Time: 4/3/2019 at 4:00 PM Move Out Date & Time 4/7/2019 at 11:00 AM

APARTMENT INFORMATION

Property Name: Watermark Kendall West Apartment Size: 1 Bedroom

Address: 350 Third Street
Cambridge, MA 02142

Apartment Number: To Be Confirmed

KEY AND ACCESS INFORMATION

Key: Unit Fob: Building

Key: Mailbox

MOVE-IN INSTRUCTIONS

The main entrance is located on Third Street and the parking garage is located just next to the property on Kendall Street.
As a resident of Watermark, you will be provided with an apartment key, mailbox key and electronic key fob. The fob will allow access to the
building entrances.
Upon your arrival, please proceed to the 24 hour concierge desk  to retrieve your key package.
Please be prepared to present a valid form of photo id to the concierge on duty.

There will be an additional charge up to $150 for each missing access device.

PARKING INSTRUCTIONS

Parking is available at an additional charge and can be set up directly at the garage. If your stay is 30+ days and you wish to have us make
parking arrangements for you, please contact us for assistance. Please note, a service fee will apply.

Please remember this is a smoke free building.
Any smoking found anywhere on the premises including balconies will be subject to fines.

24 HOUR EMERGENCY SUPPORT 844.372.7411
www.GlobalLuxurySuites.com

https://itunes.apple.com/us/app/global-luxury-suites-concierge/id1359707073?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globalluxurysuites.concierge
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Suas reservas

Global Luxury Suites at Kendall West
Endereço: 350 Third Street, Kendall Square, Cambridge, MA 02142,
Estados Unidos
Número de estrelas:  hotel 4 estrelas
Telefone: +1 844 372 7411
Coordenadas para GPS: N 042° 21.824, W 71° 5.017

PREÇO
1 apartamento R$ 3.586

Preço
(para 2 hóspedes)

aprox.  R$ 3.586
US$927

Cobranças adicionais
O preço que você está vendo abaixo é aproximado e pode conter taxas com base na ocupação máxima. Este valor pode incluir impostos estabelecidos
pelos governos locais ou cobranças estabelecidas pela acomodação.
Imposto  (14.45%) R$ 518
Taxa de serviço da acomodação  (R$ 386,81) R$ 387

Preço final
(impostos incluídos)

aprox.  R$ 4.491
Você vai pagar 1.160,95 em USD.

O preço final exibido é o valor que você irá pagar à acomodação.
A Booking.com não cobra nenhuma taxa de reserva, administração ou para outros fins. 
O emissor do seu cartão pode cobrar uma taxa de transação internacional.

Informação sobre pagamentos
Antes da sua hospedagem você pagará R$ 3.586
Você pagará na acomodação R$ 904
Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners, JCB, Discover, Cartão de crédito UnionPay

Informações sobre moeda e taxa de câmbio
Você vai pagar a Global Luxury Suites at Kendall West em USD de acordo com a taxa de câmbio da data do pagamento.  
O valor exibido em BRL é apenas uma estimativa com base na taxa de câmbio de hoje de USD.

Outras informações
Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor. 
Impostos adicionais ainda poderão ser cobrados pela acomodação se você não comparecer ou cancelar. 
Por favor, lembre-se de ler as Informações importantes abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

Quer saber mais sobre pagamentos?
Leia nossas Perguntas Frequentes sobre como e quando pagar.

Ocultar 

Confirmação da reserva
NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO 3817.040.355  
CÓDIGO PIN: 2316

ENTRADA

3
ABRIL

Quarta-feira

 a partir das
16:00

SAÍDA

7
ABRIL

Domingo

 até as 11:00

QUARTOS

1
 

/
DIÁRIAS

4

Abr Ter., 2 de Abr Qua., 3 de Abr Qui., 4 de Abr Sex., 5 de Abr Sab., 6 de Abr

Cambridge + Nova York

https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Ar3DjeUFwAIB;sid=7ed43a7cca8e9d09f7cd08c06421c915;cdr=1;checkin=2019-04-07;checkin_month=04;checkin_monthday=07;checkin_year=2019;checkout=2019-04-08;checkout_month=04;checkout_monthday=08;checkout_year=2019;city=20088325;dest_id=20088325;dest_type=city&
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Apartamento de 1 Quarto 
Nome do hóspede: RAUL HENRY JUNIOR / para máx. 3 hóspedes.  
Tamanho do quarto: 695 m²
Plano de Refeições: Não há refeições inclusas na tarifa deste apartamento.  
TV • Telefone • Ar-condicionado • Secador de cabelo • Ferro de passar roupa • Rádio •
Geladeira • Mesa de trabalho • Área de estar • Produtos de higiene pessoal gratuitos •
DVD player • CD player • Vaso sanitário • Micro-ondas • Lava-louças • Máquina de lavar
roupa • Banheiro privativo • Aquecimento • Cozinha • Canais a cabo • Banheira ou
chuveiro • TV de tela plana • Sofá • Despertador • Área de jantar • Chaleira elétrica •
Utensílios de cozinha • Secadora de roupas • Guarda-roupa ou armário • Forno • Fogão •
Torradeira • Antialérgico • Produtos de limpeza • Máquina de café • Toalhas • Roupa de
cama • Mesa de jantar • Andares superiores acessíveis por elevador • Flat particular em
prédio • Arara para roupas • Papel higiênico • Sofá-cama • Garrafa de água • Cestos de
lixo • Taças de vinho • Shampoo • Condicionador • Sabonete • Touca de banho • Tomada
perto da cama • Travesseiro hipoalergênico

Pré-pagamento :  
É necessário um pré-pagamento antes da sua
chegada. Após a reserva ser feita, seu anfitrião
entrará em contato para tratar disso.
Você terá que fazer um pré-pagamento de 30%
do preço total após a reserva e o valor restante
nos 14 dias anteriores à chegada.
Política de cancelamento:
Não reembolsável
Custos de cancelamento:  
até 19 de março de 2019 23:59, às [EDT] : US$927
Este preço é reduzido - reserva sem
reembolso. Se você decidir cancelar, não
haverá reembolso. Não é possível alterar as
datas da sua reserva.

 Informações importantes
Please note that after the reservation is made, guests will receive a
rental agreement. This agreement must be signed and returned to the
property prior to arrival. Background check may be required.  
 
Payment has to be made in full before arrival. Payment will not be
accepted at the property.  
 
Please let the property know in advance about any special or parking
requests.  
 
Please note that check-in after 16:00 hours and check-out before
11:00 hours require prior approval from the property.  
 
Photos are representative of the actual apartment. There may be
differences in furniture and layouts of assigned unit.  
 
Please note that this building may have specific pet restrictions
including # pets, pet size and breed. Prior to confirming your
reservation, please reach out to the property to check their pet
policies.
Você deve apresentar um documento de identidade válido com foto e
um cartão de crédito no momento do check-in. Por favor, observe que
Pedidos Especiais estão sujeitos a disponibilidade, e custos adicionais
podem ser aplicados.
Por favor, informe Global Luxury Suites at Kendall West com
antecedência sobre seu horário previsto de chegada. Para tanto, você
pode utilizar o campo de Pedidos Especiais ao fazer a reserva ou
entrar em contato diretamente com a propriedade usando os dados
informados na sua confirmação de reserva.
Esta propriedade não permite festas de despedida de solteiro ou
festas parecidas.

Seus benefícios

 Políticas do apartamento
Estacionamento

Estacionamento público disponível em localização próxima (não
necessita de reserva), a um custo de USD 32 por dia.

Internet
Acesso Wi-Fi disponível nos quartos do hotel, gratuitamente.

 Pedidos especiais
“I'm traveling for business and I might use a business credit card.”

냱 Você pode sempre visualizar, modificar ou cancelar a sua reserva
online em: your.booking.com
Caso tenha questões relacionadas à propriedade, você pode entrar em
contato com o(a) Global Luxury Suites at Kendall West diretamente
pelo: +1 844 372 7411
Ou entre em contato conosco por telefone - estamos disponíveis
24 horas por dia:
Número local: 11 4700 3708  
Do exterior, ou dos Estados Unidos: +44 20 3320 2609 

 A versão impressa da confirmação apresenta as informações mais importantes de sua reserva. Você poderá utilizá-la para realizar o check-in no(a) Global Luxury Suites at
Kendall West. Para mais detalhes, consulte o e-mail de confirmação enviado para raulhenry.rh@gmail.com.


