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CARTA ACORDO 
 
 
 
 
Curitiba, 7 de abril de 2016. 
 
 
50º Congresso Nacional da ABIPEM 

A/C: Sr. Demetrius Ubiratan Hintz 
E-mail: demetrius@abipem.org.br 
 

 

É com grande satisfação que apresentamos sua tarifa acordo no MABU 
INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION para o ano de 2016. 

 
Válida de: 13 de Junho a 19 de Junho de 2016 

 

CATEGORIA 
Tarifa Balcão 

 
TARIFA NEGOCIADA 

Individual Duplo Individual Duplo 

MASTER R$ 366,00 R$ 420,00 R$ 168,00 R$ 194,00 

 
 

ACOMODAÇÕES:  quartos Master tem 17 m2. Podem ter 02 camas box de solteiro ou 
01 cama king size, frigobar, ar condicionado central, TV a cabo e banheiro com ducha. 
Oferecem 01 cama extra montável, acomodando até 03 pessoas. 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

 Tarifa NET . 

 Tarifa não é válida para períodos de feriados 

 Diária inicia às 14h00 e finaliza às 12h00 

 Consulte condições de Early Check-in e Late Check-out. (Sujeito à disponibilidade) 

 Diária Inclui: café da Manhã e internet wireless (no apartamento)  

 Acrescenta-se 5% de ISS ao valor de diárias 

 Tarifas NLRA (Non Last Room Availability): tarifas restritas em períodos de alta 

ocupação do hotel – consulte disponibilidade 

 Tarifas válidas até 31 de dezembro de 2016 
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 Pagamento da primeira noite antecipada e demais noites pagamento em check-in. 

 

 CANCELAMENTO  

 Cancelamento sem penalidades até 24 horas antes do check-in.  

 Para cancelamentos com prazo INFERIOR A 24 HORAS antes do check-in ou não 

comparecimento (no-show) será cobrado o valor correspondente à primeira 

diária acrescida de taxas. 

 Saída antecipada: Será cobrado o valor equivalente a uma diária acrescida de 

taxas quando a saída for comunicada com menos de 24 horas de antecedência. 

 

SERVIÇOS E COMODIDADES 
 

O MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION é o segundo hotel da Rede Mabu em 

Foz do Iguaçu. Com arquitetura inovadora, oferece infraestrutura para eventos de pequeno 

e grande porte.  Está localizado no bairro Cognópolis, na antiga Rua dos Ipês, em uma 

agradável área verde, ao lado do CEAEC (Centro de Altos Estudos da Conscienciologia).  Com 

acesso fácil e rápido aos principais pontos turísticos da cidade, é a opção certa para a 

realização do seu evento. São 100 apartamentos e suítes, Restaurante e Lobby Bar. Oferece 

ainda piscinas adulto e infantil. 

 
 

AC Ar Condicionado  Telefone 

 Restaurante no Hotel   Apartamento Adaptado 

 Room Service 24 horas  Tv a cabo 

 Piscina   Cama King size 

 Internet wireless cortesia nos 
quartos  

  

 
Estacionamento GRATUITO    

 
 
 
 
 


