
 

 

 

 

 

Seja bem vindo ao Del Rey Quality Hotel e fique hospedado no coração de Foz do Iguaçu. Viva uma experiência 
autêntica da cidade, todo o nosso time de especialistas é motivado e está aguardando para receber você! 

O Hotel recebeu pelo segundo ano consecutivo a nota máxima e conquistou o Selo de Qualidade no Turismo do 
Paraná, atendendo a todos os padrões de qualidade do SEBRAE nos anos de 2018 e 2019. 

Valor da diária para o Evento 52º Congresso Nacional de Previdência Social para os dias 25/06 até 29/06/2019: 

Single R$ 143,00 

Duplo R$ 165,00 

Triplo R$ 209,00 

Diária inclui: Café da manhã estilo colonial com produtos regionais servido no restaurante do hotel das 03hs às 10hs. 

Estacionamento rotativo privativo (vagas cobertas limitadas). 

Wi-Fi gratuito. 

Cobramos: Taxa de turismo no valor de R$ 2,75 por pessoa e por diária (opcional/não embutido na diária).  

Cobramos do consumo dos extras: Taxa de Serviço de 10% essa taxa é revertida as colaboradores (opcional). 

• Check in: 14h00 

• Check out: 11h00 

Gratuidade de 01 criança até 05 anos no mesmo apartamento de 02 pagantes. É necessário enviar comprovante 

(certidão de nascimento ou RG ou Passaporte) da idade da criança e adolescente até 18 anos. 

Aceitamos pagamento nos cartões Visa, Master e American Express, parcelamos valores acima de R$ 300,00. No ato 

da reserva é permitido parcelar em até 03 vezes, e no Hotel é possível parcelar em até 02 vezes. Não aceitamos 

cheques. 

Não é permitido animal de nenhum porte nas dependências do Hotel. 

Para confirmar a reserva solicitamos o pagamento antecipado da 1ª diária por cartão de crédito ou depósito 

bancário, as demais diárias deverão ser pagas diretamente no Hotel na chegada.  

Chegadas antecipadas e saídas após o horário determinado ficam sujeitos à nossa disponibilidade e cobrança de 

diária adicional. 

Dados do Hotel: 

Del Rey Quality Hotel 

Rua Tarobá 1020, Centro – Foz do Iguaçu/Paraná 

Telefones: (45) 2105-7500 – Whatsapp: (45) 98406-1499 

E-mails: reservas@hoteldelreyfoz.com.br e reservas1@hoteldelreyfoz.com.br 


