
 

                                                                                                      
                   

Nós do Nadai Confort Hotel & Spa gostaríamos de fazer parte das opções de Hospedagem para os 
participantes do 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, para tanto,  estamos encaminhando nosso 
tarifário ESPECIAL.  
Segue abaixo: 
 

 
Diárias com Café da Manhã 

EVENTO 
 

PERÍODO 
PADRÃO SUPERIOR 

SGL DBL TPL SGL DBL 
Congresso: 52º Congresso 

Nacional da ABIPEM 
 26 À 28/06/2019 R$ 169,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 178,00 R$ 210,00 

 
Adicionais 
  

�  Jantar : R$ 50,00 compra antecipada  
�  Pet Friendly: 1 ou 2 noites: R$50,00, a partir da 3ª noite: R$30,00 (valores por diária) 

  
  
Condições: 
  
Cortesias: Café da manhã, estacionamento, Transfer de chegada, Wi-Fi e Welcome Drink;  
Valores por dia (diária) e por apartamento. 
Valor do jantar válido somente caso contrate no ato da reserva 
As tarifas podem sofrer reajustes sem aviso prévio de acordo com a disponibilidade do hotel; 
O Hotel cobra  taxas não inclusas no valor da diária: Taxa de turismo R$2,75 por pessoa/dia e Imposto 5% da 
taxa de ISS; 
Feriados serão aceitos mínimo de 03 noites especificadas em cada período. 
01 criança de até 07 anos no mesmo apartamento dos pais é cortesia. 
Forma de pagamento:: Sinalização da 01 diária via Cartão de Credito antecipado e saldo de diárias direto no hotel 
em até 06 vezes no cartão de credito sem juros 
No-show e Cancelamentos: Cancelamentos fora do prazo (baixa temporada 72h e alta temporada 15 dias de 

antecedência) e No-Show: será cobrado automaticamente o valor da 1ª diária.  
Consideramos alta temporada: janeiro, julho e feriados prolongados 
Política de reembolso: Serão retidos 15% (quinze) do valor total a título de despesas administrativas;  
Para passeios na fronteira:  É obrigatório ao turismo verificar com antecedência a identidade original dos 
passageiros (verdinha), CNH ou passaporte, não sendo aceito nenhum outro tipo de documento nem mesmo 
fotocópias.  
Menores de 18  anos devem possuir RG original e estar acompanhados dos pais ou, na ausência de algum, deve 
possuir autorização judicial daquele ausente. 

Avenida República Argentina, 1332. Centro. Foz do Iguaçu/PR. 


