
Curitiba, 11 de Julho de 2017

EMPRESA: HOTEL NIKKO LTDA

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 546 BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: CURITIBA TELEFONE: 2105-1815
E-MAIL: reservas@hotelnikko.com.br FAX: 2105-1838
CNPJ: 85055598/0001-79 INSC. ESTADUAL: 1018953354
BANCO/AGÊNCIA: 3285 CONTA CORRENTE: 52648-7
VALIDADE DE PREÇOS: 31/12/2017 PRAZO DE ENTREGA:

É com grande satisfação que apresentamos a nossa proposta para a realização 
de evento no Hotel Nikko, de acordo com a sua solicitação.

“Obrigado por nos consultar”.

DESCRIÇÃO DO HOTEL

Hotel  Nikko,  onde  o  conforto,  a  discrição  e  o  atendimento  personalizado  são  suas  maiores
características. A própria localização, a 100 m do Centro de Convenções de Curitiba, a 150 mdo Estação 21
Embratel  Convention Center,  a 350 m da Rua XV de Novembro , a 500 m do Teatro Guairá, a poucos
minutos do aeroporto, e dos principais pontos turísticos da cidade, é perfeita para quem se hospeda a lazer
ou a negócios.

Outra característica única está na arquitetura do prédio, que se caracteriza pela grandeza da sua
forma em sua fachada e pela marca romântica do século XIX, de elevado valor histórico e patrimonial. Tudo
aliado a uma belíssima torre de 14 andares,  a onde os traços da cultura oriental  prevalecem em cada
ambiente. Um espaço pensado em cada detalhe, inteiramente voltado ao bem-estar de seus hóspedes. 
Espaço e conforto unem-se ao bom gosto em cada detalhe.

Com uma decoração  que  privilegia  os  traços  da  cultura  oriental,  o  hotel  possui  um jardim de
inverno com ponte, lago com carpas ornamentais e cascata, que representam a réplica do jardim na cidade
de Nikko no Japão.

São 71 apartamentos e 03 suítes decorados e mobiliados com requinte e conforto, seguindo os
traços da cultura oriental, equipados com todas as facilidades e segurança: camas Box spring, TV a cabo,
telefonia, mini geladeiras, ar condicionados, cofres e fechaduras eletrônicas.

No 1º andar o Restaurante Toyo envolvido por uma atmosfera oriental, oferece um cardápio variado
baseado no melhor da cozinha internacional. Além de possuir um serviço de RoomService 24 horas.

O  Hotel  também  dispõe  de  uma  infra-estrutura  completa  de  02  salões  privados,  capazes  de
comportar, desde um evento social, uma pequena reunião até um grande evento de negócios. 
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TARIFARIO:

TIPO TARIFA BALCÃO TARIFA ACORDO
Apartamento single R$ 320,00 R$ 149,00
Apartamento duplo R$ 380,00 R$ 179,00
Apartamento triplo R$ 450,00 R$ 209,00

- Apto. Luxo
- Tv a cabo 32 polegadas
- Ar condicionado
- Telefone
- Frigobar
- Piso de madeira
- Secador de cabelo
- Amenities sustentáveis
- Piscina coberta em temperatura ambiente
- Room Service 24hs
- Recepção 24hs
- Restaurante em dias úteis para almoço e jantar
- Internet Wireless Cortesia
- Café da manhã Cortesia - servido das 07hs as 10hs no restaurante Toyo
- Estacionamento R$22,00 + txs
-Check in a partir das 14hs

  -Check out até as 12hs

As reservas devem ser efetuas pelo fone (41) 2105-1808 ou e-mail 
reservas@hotelnikko.com.br

                 
Att,

                     Wellington Nogueira                                                                                  
                       Gerente de Hospedagem
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