
 

 

POP HOTEL 

  

Buscando incrementar os negócios entre sua empresa e o POP HOTEL, informamos nossas 
tarifas especiais para Agências conforme abaixo: 

  

Tarifas válidas de 01/01 a 31/12/2019 

Apartamentos Standard 
Baixa 

temporada 

Single R$ 80,00 

Duplo R$ 110,00 

Triplo R$ 140,00 

  

Observações Gerais 

        Café da manhã: 06h00min às 10h00min – incluso na diária 

        Impostos inclusos 

        Taxa de serviço (10%) e Taxa de Turismo (R$ 2,75 por pessoa/dia) – opcional 

        Todas os apartamentos estão configurados com 1 cama de casal + 1 de Solteiro. 

  

        Feriados - vendas com mínimo de diárias: 

- Carnaval 02 a 04/03, com saída no dia 05/03 (mínimo de 3 dias); Páscoa: 19 a 20/04, 
com saída no dia 21/04 (mínimo de 2 dias); Corpus Christi 20 a 22/06, com saída 23/06 
(mínimo de 3 dias); Proclamação da República: 15 a 16/11, com saída 17/11; (mínimo de 2 
dias); Réveillon 28/12 a 01/01 (sem mínimo de diárias). 

  

        Alta temporada:  

- 01 a 27/01 (Férias Escolares); 01/05 (Dia do Trabalhador); 05 a 28/07 (Férias Escolares); 
06 e 07/09 (Independência); 11 e 12/10 (Padroeira do Brasil); 01 e 02/11 (finados); 20/11 
(Consciência Negra); 20 a 27/12 (Natal). 

  

        Política de gratuidade: **Uma criança free de até 7 anos acompanhada de dois 
adultos pagantes.  

        Tarifa de Grupos – a consultar 



        Considera-se grupo a partir de 10 apartamentos 

        Cancelamento sem ônus até cinco dias antes do check-in, na baixa temporada e 
até 7 dias antes do check-in na alta temporada e feriados.  

        Em caso de não comparecimento no Hotel no dia reservado, será cobrado o valor 
de uma diária como no-show, para baixa temporada e o período inteiro em caso de alta 
temporada, feriados ou grupos.  

        Não é permitido fumar nos apartamentos e dependências do hotel. Caso seja 
observado o fumo nos apartamentos será cobrada a limpeza e desodorização do 
apartamento 

  

Em caso de dúvidas, estou à disposição. 

  
Atenciosamente, 
Letícia Ferreira 

Gerente Comercial 
  
Rua Tarobá 1048 - Centro - Foz do Iguaçu - PR 

Fone: 45 2102 7794 | Fax: 45 2102-7703 

 
www.pophotelfoz.com.br 
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