
	  

 
 

Proposta Comercial de Hospedagem 
 
 
À: Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - 
ABIPEM 
A/C: Sr. Demetrius Ubiratan Hintz 
Tel.: (47) 9669 -1010	  

E-mail:demetrius@abipem.org.br 
Data: 07/04/2016 
Proposta válida até: 25/04/16 
Grupo: 50º Congresso Nacional da ABIPEM 
Período: 15/06/16 A 17/06/16 
 
Prezado Sr. Demetrius 

Agradecemos o seu interesse em trabalhar com a Rede Wyndham de Hotéis. Seguem abaixo 
nossas tarifas para o grupo em referência: 

WYNDHAM GOLDEN FOZ SUITES  

Hotéis que oferecem amplas e confortáveis suítes com completa infraestrutura, para estadas  
de curta ou longa permanência. 

 
WYNDHAM Golden Foz Suites  

              Rua Rui Barbosa, 394 - Centro / Foz do Iguaçu – PR – Fone: (45) 3026-1800 

 
Categoria 

 

APTOS SUITE LUXO 

 

Tarifa balcão Tarifa Disponível Taxas 

SUITE LUXO 

SGL R$ 569,00 R$ 204,00 
R$ 2,50 taxa turismo 

5% ISS 	  
DBL R$ 599,00 R$ 231,00	  

TPL  R$ 669,00  R$ 294,00 

 

                                CONDIÇÕES GERAIS 

TAXAS 

 

Acrescentar taxa de turismo conforme acima;  

Não cobramos taxa de serviço; 

Acrescentar 5% de ISS sobre as tarifas. 



	  

 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Diárias expressas em Reais (R$), por dia e por apartamento; 

Internet nos apartamentos: cortesia até 1Mb; 

Estacionamento: R$ 10,00 + 5% ISS por dia; 

Café da manhã incluso na diária, desde que servido no restaurante; 

Tarifa de hospedagem, NET, não comissionável; 

Horários de "check in" a partir das 14:00 horas e "check out" até às 12:00 
horas; 

Confirmação da reserva mediante disponibilidade de tarifas e apartamentos; / 
Esta proposta não é válida como bloqueio; 

Forma de Pagamento:   

Reservas serão confirmadas mediante disponibilidade do hotel 

Pagamento direto no hotel. Com dinheiro, cartão de crédito ou débito. Não 
aceitamos cheque. 

O hotel poderá solicitar garantia (pré-pagamento) no ato da reserva. 

POLITICA 
CRIANÇAS 

A hospedagem de 01 criança de até 07 anos é considerada cortesia desde que 
no mesmo apartamento de no mínimo 01 adulto pagante. Acima desta idade 
será cobrada uma taxa extra, conforme disponibilidade.  

A hospedagem de pessoas menores de 18 anos desacompanhadas ou junto 
com outros representantes será aceita somente mediante apresentação de 
autorização por escrito, com firma dos pais reconhecida em cartório. Para 
hospedagem de pessoas menores de 18 anos, mesmo que acompanhadas pelos 
pais, deverá ser comprovada a paternidade através de C.I. (cédula de 
identidade) ou C.N.(certidão de nascimento). O Art.82 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Nº. 8.069/90) define como crime a hospedagem de criança 
ou adolescente, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsáveis. 

POLITICA DE 
CANCELAMENTO 

Reservas com "garantia de no-show" poderão ser canceladas até às 14h00 do 
dia anterior a entrada do hóspede 
sem cobrança de ônus, do contrário estarão sujeitas a cobrança; 
Reservas "não garantidas" estarão confirmadas até às 18h00 do dia do check-in, 
após às 18h00 fica sujeita à 
disponibilidade. 
Em períodos de alta ocupação o Hotel poderá solicitar o pagamento das 
reservas não garantidas com antecedência 
à entrada do hóspede 

POLITICA DE NO 
SHOW 

Reservas com "garantia de no-show" poderão ser canceladas até às 14h00 do 
dia anterior a entrada do hóspede sem 
cobrança de ônus, do contrário estarão sujeitas a cobrança; 
Reservas "não garantidas" estarão confirmadas até as 18h00 do dia do check-in, 
após as 18h00 fica sujeita à disponibilidade. 
Em períodos de alta ocupação o Hotel poderá solicitar o pagamento das 
reservas não garantidas com antecedência à 
entrada do hóspede. 

 

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e colocamo-nos a disposição para quaisquer 
informações adicionais 



	  

 

Atenciosamente, 

Marisa Horbatey 

Supervisora de Reservas 


