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PROPOSTA DE HOSPEDAGEM  
 TARIFA ESPECIAL ADESÃO 

 

Luiza Ribeiro Eventos 

A/C: Silvana Período da Hospedagem: 14 a 16 de outubro 2022 

Tel: (45) 99852-3346 E-mail: silvana@luizaribeiroeventos.com.br 

 
Cascavel, 04 de março de 2022. 

Prezado Elton, 

É com grande satisfação que a Accor oferta a seguinte proposta de hospedagem por adesão para o 

CONGRESSO DE RADIOLOGIA: 

HOTEL APARTAMENTOS 
DIÁRIA ESPECIAL 

         INDIVIDUAL                                 DUPLO               
 

 

 

Ibis Cascavel 

Rua Paraná, 4522 

 Centro 

Tel.: (45) 2101 9800 

 
CATEGORIA STD 

 
01 Cama de Casal 

ou 
02 Camas de Solteiro 

 

R$ 206,00 + 2,5% ISS R$ 243,00 + 2,5% ISS 

  
  

 
 
CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA 

 Tarifas expressas em reais, por dia e por apartamento com café da manhã incluso na diária; 

 Tarifas para reservas efetuadas diretamente no hotel e dependendo da disponibilidade na data da 

solicitação. 

 Para que as tarifas acima citadas sejam honradas neste período, cada hóspede deve mencionar no 

ato da reserva que é para o CONGRESSO DE RADIOLOGIA por telefone (45) 2101 9800 ou pelo e-

mail: h7826-re@accor.com.br 

 Sendo o evento por adesão, não será efetuado bloqueio de apartamentos; 

 O pagamento poderá ser em dinheiro, cartão de crédito/débito; 
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 No ato da reserva, a mesma deverá ser garantida com cartão de crédito; 

 Cancelamento da reserva é gratuito com até 48 horas antes da data de check-in; 

 Caso seja efetuado bloqueio dos apartamentos, o pagamento deverá ser 100% antecipado, sendo 

este antes da entrada do grupo; 

 Diárias expressas em reais (R$), para pagamento em moeda estrangeira, será aplicado o câmbio do 

dia de acordo com a política tarifária do hotel; 

 Estacionamento incluso na diária e mediante disponibilidade; 

 As diárias iniciam-se às 14h00 e terminam às 12h00 do dia seguinte; 

 

BRINDES NOS APARTAMENTOS 

 Cobramos R$ 2,50 por abertura de porta; 

 Os brindes deverão ser entregues montados e prontos à Recepção com 24 horas de antecedência 

do check-in; 

 Brindes personalizados serão entregues no ato do check-in; 

 Caso seja necessário o acompanhamento na colocação de brindes, deverá ser determinado e 

respeitado um horário entre o cliente e o hotel. 

 

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e desde o momento agradecemos 

por nos contatar. 

 

Atenciosamente, 

Aylto Nogueira Júnior 

Gerente Geral 

IBIS CASCAVEL 

Tel/ Whatsapp (45) 2101 9800 
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