
 

 
 

 
 
Nome do Evento: XI Fórum da ABRAPG-FT - Associação Brasileira de 
Pesquisa e Pós Graduação em Fisioterapia 
Período: 18 a 20 de maio de 2016 
 
Hotel: Dall’Onder Grande Hotel  
Rua Herny Hugo Dreher, 197 – Bairro: Planalto. 
 

 

 

Categoria dos Apartamentos 
DIÁRIA  

APTO SINGLE APTO DUPLO APTO TRIPLO 

EXECUTIVO: TV a cabo, telefone, 
minibar, rádio relógio, internet wirelles, 
cofre eletrônico, ar condicionado 
central, secador de cabelo 

R$ 222,00 R$ 279,00 R$ 369,00 

 
 
Condições de parcelamento para pagamento antecipado:  
 Se o pagamento das diárias for feito em fevereiro de 2016, poderá ser 

parcelado em até 4x.  
 Se o pagamento das diárias for feito em março de 2016, poderá ser parcelado 

em até 3x.  



 

 
 

 Se o pagamento das diárias for feito em abril de 2016, poderá ser parcelado em 
até 2x.  

 Se o pagamento das diárias for feito em maio de 2016, poderá ser parcelado em 
até 1x. 

 
Considerações:  
Cobramos 3% ISS 
Garagem: R$ 20,00 a diária + 3% ISS 
Cama Extra: R$ 90,00 + 3% de ISS por diária 
Diárias: iniciam às 14horas e encerram às 12horas. 
Café da manhã: incluso na diária, quando servido no salão de café. 
Política para crianças, no mesmo apartamento de dois pagantes: 
- de 0 a 07 anos: Free;  
- de 08 a 10 anos: desconto de 50% sobre o valor da cama extra; 
- acima de 11 anos: valor integral da cama extra. 
 
 
Confirmação de Reserva:  

 Para garantir a reserva solicitamos os dados do cartão de crédito para debitar a 
primeira diária; ou condições de parcelamento informados acima. 

 Caso a reserva for cancelada com antecedência, o sinal ficará como crédito para 
ser utilizado em até 06 meses; 

 Caso de no-show cobraremos uma diária. 
 
 
Seguem contatos para solicitação da reserva: 
E-mail: centraldeeventos@dallonder.com.br 
Telefone: (54) 3455 3555 / 3455 3595 / 3455 3586 
 
 
 
 


