
 

                                               TARIFÁRIO CORPORATIVO 

 

 

  
 
 

Curitiba, 25 de Agosto de 2017 

Nome da Empresa: AROWAK EVENTOS - VIRMOND 

EVENTO: ANEPREM – 18 A 20/09/2017. 

Nome do Contato: Sr.  VIRMOND 

Telefone: (41) 99207-2207 

E-mail: virmond@arowakeventos.com 

 

 

 

O San Juan Royal sente-se honrado em receber o seu contato e esperamos 

poder providenciar o melhor serviço para suas necessidades. 

Com uma estrutura completa e recém reformada, seja para negócios ou lazer, 

estrategicamente localizado e com uma infra-estrutura completa, o San Juan Royal 

coloca seus hóspedes bem perto do centro da cidade.  

Classificado na categoria de 4 estrelas, oferecendo conforto, comodidade e 

fácil deslocamento para diversos pontos da cidade. Com acesso a excelentes opções 

de gastronomia, entretenimento, atrativos naturais e culturais, e da Rodoviária 

Municipal de Curitiba o San Juan Royal traz o que é bom de Curitiba para você. 

O San Juan Royal dispõe piscina e sauna para o seu maior conforto.  
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Se preferir, você ainda pode utilizar a academia e o salão de jogos para o seu 

entretenimento. 

 

TARIFAS DE HOSPEDAGEM 

TIPO DE APTO Nº PESSOAS TARIFA BALCÃO 
TARIFA NEGOCIADA 

PARA O EVENTO 

Categoria Luxo 

Individual R$ 580,00 R$ 185,00 

Duplo R$ 720,00 R$ 215,00 

 Triplo R$ 630,00 R$ 366,00 

*Valores referentes a 01 (uma) diária.    

 

 

OBS:  Quantia de AP. disponível p/ data: 05 Single/17 Duplos e 
03 triplos. 
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O San Juan Executive sente-se honrado em receber o seu contato e 

esperamos poder providenciar o melhor serviço para suas necessidades. 

Com uma estrutura completa, seja para negócios ou lazer, estrategicamente 

localizado e com uma infra-estrutura moderna, o San Juan Executive coloca seus 

hóspedes bem perto do centro da cidade.  

Oferecendo conforto, comodidade e fácil deslocamento para diversos pontos 

da cidade, além de acesso a excelentes opções de gastronomia, entretenimento, 

atrativos naturais e culturais, e da Rodoviária Municipal de Curitiba. o San Juan 

Executive traz o que há de melhor na Curitiba para você. 
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TARIFAS DE HOSPEDAGEM 

TIPO DE APTO Nº PESSOAS TARIFA BALCÃO 
TARIFA NEGOCIADA 

PARA O EVENTO 

Categoria Executivo 

Individual R$ 275,00 R$ 176,00 

Duplo R$ 315,00 R$ 206,00 

Triplo R$ 365,00 R$ 256,00 

 
*Valores referentes a 01 (uma) diária.  . 
 
 

 

OBS:  Quantia de AP. disponível p/ data: 10 Single/20 Duplos e 
10 triplos. 
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 Estacionamento : R$20,00 por veículo – vagas limitadas  

 FORMA DE PAGAMENTO: Faturado em 20 dias para a empresa, mediante aprovação de 
cadastro em nosso departamento financeiro.Empresas novas e particulares, pré-pagamento de 
50% do valor total do evento com 15 dias de antecedencia, sendo o restante pagamento direto 
no hotel na forma de débito, crédito/coorporativo ou dinheiro diretamente no hotel. Não 
aceitamos cheques. 

 CANCELAMENTO: Reservas canceladas até 48 horas antes da sua entrada estão isentas de 
cobrança de NO SHOW, cancelamentos após este período será feita a cobrança da primeira 
diária. Para tarifas NÃO REEMBOLSÁVEIS o prazo de cancelamento é de 07 dias antes do check-
in e será devolvido 90% do valor pago, via depósito bancário na conta do cliente após a 
compensação do valor na conta do hotel (30 dias), ou o valor integral fica como crédito à ser 
utilizado em uma futura reserva, mediante consulta de disponibilidade de data e respeitando 
política de tarifário para o novo período solicitado  

 Internet wi-fi gratuita, porém não garantimos o funcionamento pleno e integral, já que as 
operadoras que nos atende não oferece o mesmo serviço em contrato. 

  Não é permitido o consumo de alimentos que não sejam fornecidos pelo hotel. 

 Qualquer dano ou prejuízo na area fisica do hotel será cobrado juantamente com o check-out a 
preço de mercado. 

 Café da manhã incluso no valor da diária, servido no restaurante das 06:00 às 10:00hs. 

 Check-in tem início às 14 horas e Check-out até as 12 horas. 

 ESTA PROPOSTA NÃO É VÁLIDA COMO BLOQUEIO. 

 Condições aplicáveis apenas na relação direta com a Rede San Juan através do Setor de 
Reservas de cada unidade sem a intermediação de terceiros. 

 Esperamos atender suas expectativas e aguardamos por sua confirmação. 

Agradecemos a preferência pela Rede San Juan Hotéis. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 Atenciosamente, 

Sandra Almeida 

Gerente de Contas 
sandra@sanjuanhoteis.com.br 

(41) 3302-0505 - (41)9229-5898/ 999-506671-WHATS 

www.sanjuanhoteis.com.br 

skype: sandracomercial_sanjuan 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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