
 

A AROAK TURISMO 
AT: Virmond 
virmond@arowakeventos.com.br 
 
REF: 17° Congresso Nacional da Previdência - ANEPREN 
         18 A 20/SETEMBRO/2017 
 
 
Para hospedagem dos participantes do evento em referência, apresentamos o LANCASTER HOTEL & 
BUSINESS, localizado no coração de Curitiba, a poucos metros da rua das Flores. Um hotel de requinte 
internacional estruturado para oferecer o melhor aos seus hóspedes. Possuímos um dos melhores café da 
manhã da cidade com itens da confeitaria Lancaster. 
O atendimento personalizado é considerado um dos mais eficientes e o conforto impera em todos os 
ambientes. 
O hotel oferece:  Internet  Wi-Fi gratuito, Busines Center, Restaurante, Bar, Lavanderia e serviços de copa 
24:00h. Suas acomodações  garantem uma estada agradável. Sendo 106 apartamentos divididos nas 
categorias:   Superior, Luxo e 02 suítes,  equipados com: Cama “Box Spring”, frigobar, TV,  internet Wi-Fi,    
ar condicionado Split,  Banheiros em granitos, com banheira ou box e secador de cabelo.  
Oferecemos  apartamentos com carpet e piso laminado de madeira.  
 

Valor da diária por apartamento: 

Tipo Unidade Habitacional 
Tarifa Balcão 

(diária) 

Tarifa especial 

(diária) 

Já Inclui 10% Taxa 

Categoria: Superior 

Single R$ 598,00 R$ 186,00 

Duplo R$ 676,00 R$ 220,00 

Categoria: Luxo 

Single R$ 725,00 R$ 207,00 

Duplo R$ 775,00 R$ 230,00 

Triplo R$ 825,00 R$ 290,00 

Categoria: Suíte 

Single R$ 1.300,00 R$ 385,00 

Duplo R$ 1.300,00             R$ 420,00 

Pessoa extra R$ 70,00  



 

 

Condições Gerais: 

 Diárias inclui café da manhã  (servido no restaurante – das 06h00min às 10:00h e finais de semana e 
feriados  até as 11:00h. 

  Esta incluido 10%  de taxa sobre as diárias. TARIFA NET. 
 Estacionamento: R$ 24,00 carro pequeno 
  Horários: Check in: 14h // Check out: 12h.  
  Early check in (chegada antecipada) e late check out (saída postergada) estão sujeitos à disponibilidade 

e acréscimo do valor de mais meia diária. 

  Para check in antes das 06h e check out após as 18h haverá o acréscimo de uma diária 
integral, também sujeitos à disponibilidade de vagas no hotel. 

 Para hospedagem de menores de 18 anos - Seguir a Legislação conforme Estatuto da Criança e      do 
Adolescente (Conforme Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990). - É Proibida a hospedagem de criança ou 
adolescente em hotel,  pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado 
pelos pais ou responsável. 

 Proibido fumar nos apartamentos e áreas sociais do Hotel  (Com a vigência da Lei 12.546, aprovada em 
2011 mas regulamentada em 2014, fica proibido fumar , cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, 
narguiles e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como hall e corredores de 
condomínio, restaurantes e clubes. etc... As pessoas ue  desrespeitarem as normas, será cobrado uma 
taxa de higienização referente à 01 diária Balcão por dia pelo período que estiver hospedado. 

Política de Gratuidade:   

 01 criança até 06 anos no mesmo apartamento que dois adultos pagantes: cortesia de diária 

Forma de Pagamento:  

 No check-in (Aceitamos cartão de crédito/débito). Faturamento para 15 (quinze) dias 
mediante cadastro aprovado e autorização. 

Aguardamos a solicitação de apartamentos para efetuarmos o bloqueio. 

Ficamos a disposição para quaisquer informações adicionais necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 

Denise Campitelli 

                   

http://www.hotellancaster.com.br/
https://www.facebook.com/hotellancaster

