www.hotelgalli.com.br

Prezados,
Temos um grande prazer em encaminhar nosso tarifário especial de
hospedagem no Hotel Galli Londrina.
O Hotel
O Hotel Galli Londrina está localizado na entrada da cidade e destaca-se pela
proximidade aos principais acessos como avenidas, empresas, universidades,
shoppings e muito mais. O Hotel está apenas 2,5km do Londrina Country Clube e à
7 Km do aeroporto de Londrina.

TARIFÁRIO ESPECIAL TÊNIS DE MESA - 2022
.
Standard
DUPLO

Standard
TRIPLO

Luxo
DUPLO

Luxo
TRIPLO

R$ 129,

R$ 181,

R$ 159,

R$ 231,



os valores acima são válidos até Agosto /22




Colchão extra R$ 40,00
CORTESIA DO MOTORISTA

Inclusos na diária
-Café da manhã completo
- Internet Wi -fi
- TV com canais de sistema a cabo
- Espaço Kids; disponibilizamos berço, banheira, cadeira infantil e espaço infantil

Serviços oferecidos
- Jantar com pratos executivos , lanches, bebidas e conveniência
- Serviço de Lavanderia
- Espaço business

HOTEL GALLI LONDRINA
Tel.: (43) 3375-3000 | Av. Tiradentes, 2055 |reserva@hotelgalli.com.br ou

hotelgalli@hotelgalli.com.br
www.hotelgalli.com.br

www.hotelgalli.com.br

Informações adicionais
- Tensão 110v
- Check-in após às 13h / Check-out ate às 12h

POLÍTICA DE CANCELAMENTO APÓS A CONFIRMAÇÃO:
Desejando garantir a primeira diária de reservas particulares ou que não sejam
faturadas, favor fazer o depósito antecipadamente nos enviando o comprovante.
Reservas sem garantia, estarão confirmadas até 18 hs do dia da
entrada, sendo que após este horário a reserva será cancelada automaticamente,
ficando sujeita a disponibilidade ou será alterada conforme comunicado antecipadamente.
Cancelamento para grupos sem ônus até 20 dias do check in, para reservas
individuais 48 antes do check in.
POLÍTICA DE VIAGEM PARA CRIANÇAS:
De acordo com a legislação vigente (CONANDA/SDH/PR), a hospedagem de criança e
adolescente (de 0 ano a 17 anos 11 meses e 29 dias); é necessária a autorização ou
presença dos pais, todavia, a criança estando acompanhada de um dos pais não há
necessidade de autorização do pai/mãe ausente. O parentesco deve ser comprovado por
documento. Tal procedimento também se aplica para crianças acompanhadas dos avós,
bisavós, tios, sobrinhos e irmão (maiores de 18 anos)
FICHA DE REGISTRO DE HÓSPEDE:
Ressaltamos também que no momento do check in será obrigatório o preenchimento
completo da ficha de registro de hóspedes, conforme lei do Ministério do Turismo.

Esperando corresponder às suas expectativas, colocamo-nos à sua inteira disposição para
quaisquer informações que se façam necessária.
Atenciosamente,
Hérika Oliveira
Assistente Comercial

HOTEL GALLI LONDRINA
Tel.: (43) 3375-3000 | Av. Tiradentes, 2055 |reserva@hotelgalli.com.br ou

hotelgalli@hotelgalli.com.br
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Londrina, 24 de Fevereiro de 2022.
BLDBB
OFICIO – TARIFA MÍNIMA – 2022 - BOURBON LONDRINA

À : Secretaria de Esporte do Estado do Paraná
Prezado,
Temos um grande prazer em encaminhar nossa grade da tarifa mínima para o ano de 2022 no Bourbon Londrina Hotel.
Agradecemos antecipadamente a preferência pelos nossos serviços.
 O Hotel
O Bourbon Londrina Business Hotel está localizado na região central da cidade e destaca-se pela proximidade aos centros
comerciais e financeiros. O hotel está próximo à Catedral de Londrina e a apenas 10 minutos do aeroporto.
TARIFA MÍNIMA - 2022
Categoria
Single Superior
Duplo Casal/Twin Superior
Triplo Twin Superior

Tarifa
R$ 210,00 + 3% DE ISS
R$ 255,00 + 3% DE ISS
R$ 315,00 + 3% DE ISS

- Estacionamento – R$ 10,00(sujeito a alteração)





OBSERVAÇÕES GERAIS:
Incluso na diária: Café da manhã servido no Restaurante, internet, frigobar (02 águas e 02 refrigerantes por dia);
Check In a partir das 14 horas / Check out até 12 horas;
Apartamentos com TV LCD e NET digital, Room service, sala de jogos, Fitness Center e Internet Wi-Fi ou a cabo (de
acordo com disponibilidade);

Cobramos 3% de ISS + R$1,80 / por pessoa x diária – taxa de turismo
(não cobramos taxa de serviço).

Esperando corresponder às suas expectativas, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer informações que se façam
necessária.

Atenciosamente,

Razão Social: Bourbon Palace Hotel Ltda
Nome Fantasia: Bourbon Londrina Business Hotel
CNPJ: 78.596.038/0001-66
Reg. Embratur: 02194-00-21-6
Endereço: Alameda Miguel Blasi, 40
Cep: 86010-070 / Londrina - Pr
Fone: (43) 3315-4000 – (43) 3315-4004

Londrina, 24 de fevereiro de 2021.

REF: PROPOSTA DE HOSPEDAGEM
Prezados senhores,
É com grande satisfação que apresentamos as tarifas de hospedagem no Golden Blue Hotel
em Londrina - PR.

TARIFA ACORDO

Acomodação Individual

Acomodação Dupla

Apartamento Superior (Twin ou Casal)

R$ 251,00

R$ 291,00

Suíte Superior (Casal)
R$ 301,00
R$ 341,00
Observações:
- Incluso na diária: Café da manhã, estacionamento e internet.
- Apartamento triplo: adicionar R$ 40,00 por cama extra (máximo de 01 cama extra por apto)
- Taxas: Adiciona-se 3% de ISS. Não cobramos taxa de serviço.
- Valores expressos em reais, por apartamento/dia.
Observações gerais:
- Horário de check-in/check-out: Nossas diárias iniciam às 14:00 e terminam às 12:00.
- Forma de Pagamento: Antecipado ou no check-in.
- Reservas sem garantia de no-show serão mantidas até às 18:00 do dia da chegada. Após esse
horário serão canceladas automaticamente e dependerão da disponibilidade do hotel.
- Política de No-show: Será cobrada a primeira diária referente reservas no-show.
- Validade da proposta: 30 dias. Essa proposta não garante disponibilidade. Consulte-nos.
- Reservas sem garantia de no-show serão mantidas até às 18:00 do dia da chegada. Após esse
horário serão canceladas automaticamente e dependerão da disponibilidade do hotel.
Agradecemos antecipadamente pela parceria e colocamo-nos a inteira disposição para
quaisquer informações que se façam necessária.

Ao Londrina Convention / Paraná Esportes

Incluso na diária:
•

Café da manhã servido no restaurante;

•

Internet Wi-fi;

•

Área de lazer na cobertura do hotel (sauna, piscina e sala de ginástica).
Tarifas:
TIPO

TARIFA

UH

2022

Apto superior individual

R$ 255,00

Apto superior duplo

R$ 315,00

Apto superior triplo

R$ 375,00

-

Não cobramos taxa de serviço (10%);

-

Estacionamento R$ 12,00/ dia;

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores informações e esperamos têlos como nossos hóspedes.
Atenciosamente,

Luiz Afonso Giglio
Gerência
Fone (43) 3378-5001
hotel@crillon.com.br
www.crillon.com.br

OUTROS HOTÉIS:
-

BLUE TREE PREMIUM LONDRINA
SLAVIERO – ANTIGO BRISTOL
COMFORT SUITES LONDRINA
CRYSTAL PALACE HOTEL
IBIS - ATRIO HOTEIS
CEDRO HOTEL
LONDRES ROYAL HOTEL
HOTEL PRINCETEL
HOTEL IGAPÓ
HOTEL IDEAL
HOTEL HARBOR INN
SUMATRA HOTEL
HOTEL THOMASI
HOTEL LONDRI STAR
VILLALBA HOTEIS
HOTEL AERO PARK

