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Cp nº 588-05/17

Foz do Iguaçu, 20 de setembro de 2017.

Rafain Palace Hotel & Convention
Av. Olímpio Rafagnin, 2357 - P. Imperatriz - Cx P. 252 - Foz do Iguaçu - PR - Cep: 85.862-210
Fone: (45) 3520-9494 fax: (45) 3526-3030 – Toll Free 0800-645-3400
E-mail: eventos@rafainpalace.com.br - Home page: www.rafainpalace.com.br
Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM-Universidade de Brasília (CNPJ: 80.890.049/0001-04)
Campus Darcy Ribeiro | Caixa Postal 4332 - AC UNB - Bairro: Asa Norte | Brasília/DF CEP: 70.842-970
Fone: (61) 9948-5098 e (61) 3107-5942
A/C: Sra. Regina Célia Grando - R. Rodolfo Manoel Bento, 85, apto 203, Carvoeira, Florianópolis/SC | CEP 88040-490
regrando@yahoo.com.br ou presidencia@sbem.com.br
C/C: Sr. Leandro de Oliveira Souza - Fone: (34) 99239-2866 / (34) 98866-1974 | E-mail: tesouraria@sbem.com.br
R. 49, Elandia Ituitaba/MG | CEP 38304-252
Prezados clientes,
Agradecendo sua solicitação, segue proposta comercial para realizar seu evento no Rafain Palace Hotel & Convention.
Identificação do evento
Data do evento...................... 04 a 08 de novembro de 2018 (05 diárias) | Data sob consulta
Data da hospedagem............. 04 a 08 de novembro de 2018 (04 diárias) | Data sob consulta
Nº de pessoas....................... 250 pessoas (garantia mínima)
Evento.................................. VI Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática – VI SIPEM
Tarifa Especial de Hospedagem
Preço por diária em apto single
Preço por diária em apto duplo
Preço por diária em apto triplo
Preço por diária em suíte luxo
Inclui na diária: Café da manhã servido

R$ 306,00
R$ 306,00
R$ 437,00
R$ 550,00
no Restaurante Palace das 06h00 às 10h00.

Condições Gerais:
 Check in às 14h00 e Check out às 12h (Early check in e late check out – sob consulta, ver disponibilidade do hotel)
 Cortesia da diária com café para 1 criança com até 10 anos no mesmo apto dos pais;
 Refeições: Crianças de 0 a 3 anos cortesia, 4 a 10 anos 50% do valor da refeição, acima de 11 anos preço normal;
 Não cobramos taxa de estacionamento (não há seguro e serviço de manobrista);
 Não cobramos taxa de serviço, exceto Room service 24 horas;
Considerações gerais:
 Horário do jantar no restaurante do hotel: das 19h30 ás 22h30.
 Tarifas net não comissionáveis;
 Em caso de No Show, será cobrado pelo hotel o período integral da reserva;
 Saída antecipada em eventos não dará direito à devolução, redução de valores ou compensação com outras despesas
efetuadas;
 Não é permitida a entrada de Animais de estimação;
 Tourism Tax: R$ 3,00 por pessoa/dia - Iguassu Convention & Visitors Bureau;
 Entrega de brindes nos apartamentos - R$ 2,50 por apto/vez;
 Cobrança de 5% de ISS (incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. Ex.: hospedagem, locação,
lavanderia, telefone, internet, sauna e cofre);
 Manteremos a mesma tarifa para pré-pós evento, consultar disponibilidade no hotel;
 Validade da proposta até 30 dias após o envio da mesma;
Temos disponibilidade, porém não estamos efetuando o bloqueio de aptos. Aguardamos solicitação por escrito;

Reserva pelo e-mail: reservas@rafainpalace.com.br. Rooming list enviado 15 dias antes do evento através do e-mail:
reservas@rafainpalace.com.br.

