
Hotéis parceiros da CIAP 2019

Guaíra Palace Hotel

Contato: (41) 3201-2000 | reservas@guairapalacehotel.com.br

 Diária: R$ 100,00 a R$ 223,00 / Incluso Café da Manhã
 Estacionamento: R$15,00/diária
 Endereço: Praça Rui Barbosa, 537 – Centro.

Os valores acima referidos já especiais para a CIAP, não haverá desconto.

Hotel Ibis Curitiba

O Grupo tem cinco hotéis em Curitiba. O orçamento é referente ao Hotel Ibis
Curitiba Shopping. Confira as demais opções pelo link: Site

 Diária: Categoria Standart R$ 189,00 a R$ 209,00 + taxas (preço CIAP) /
Incluso Café da Manhã

 Estacionamento R$ 22,00/diária.
 Contato: (41) 3595-2450 |Jonathas | h7827-re@accor.com.br

 Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2154 – Centro

Validade das tarifas: 01 à 05 de março/2019. Havendo alteração do período, seja para mais ou para
menos no número de noites, as tarifas poderão sofrer alterações.

Hotéis Nacional Inn

Reservas com café da manhã | Estacionamento: R$ 22,00 a diária.

 Contato: Lucimara | (41) 3322-4242
 Rua Lourenço Pinto, 458. http://www.nacionalinn.com.br/hotel-curitiba/nacional-inn
 Diária: R$ 90,00 a R$ 189,00

mailto:reservas@guairapalacehotel.com.br
https://www.accorhotels.com/pt/hotel-7827-ibis-curitiba-shopping/index.shtml
mailto:h7827-re@accor.com.br
http://www.nacionalinn.com.br/hotel-curitiba/nacional-inn


Rede Slaviero

Reservas com café da manhã. Estacionamento: R$ 33,00 a diária.

Contato: (41) 3017-1015 | reservas@slavierohoteis.com.br

 Hotel Slaviero Essential Palace: Rua Sen. Alençar Guimarães, 50 - Centro (Site)
o Diária: R$ 197,00 a R$ 359,00 + taxas

 Hotel Slim Centro by Slaviero Hotéis: Av. Luiz Xavier, 67 (Site)
o Diária: R$ 138,00 a R$ 192,00 + taxas

Hotel Deville Business Curitiba

Reservas com café da manhã. Estacionamento: R$ 25,00 a diária.

Contato: Valdomira | (41) 3219-4017 | 0800-703-1866.

 Rua Comendador Araújo, 99 - Centro
 Diária: R$ 195,00 a R$ 355,80 + taxas

 https://www.deville.com.br/hotel/deville-business-curitiba/

Airbnb

O Airbnb é uma forma de acomodação alternativa. São quartos oferecidos por pessoas comuns
para viajantes. Tem, geralmente, mais flexibilidade de horários para check-in que os hotéis e são
mais acolhedores. Para saber mais acesse: www.airbnb.com.br.

Atenção: a alimentação, hospedagem e translado (transporte e estacionamento) não estão
incluídos no valor da inscrição, sendo tais serviços de responsabilidade do participante. A
organização do evento apenas sugere locais e/ou prestadores de serviços, não se responsabilizando
por eventuais danos ou transtornos causados pelos mesmos. Todas as informações são de
responsabilidade dos referidos hotéis.

As taxas acima apresentadas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Recomenda-se o contato
com o hotel alguns dias antes do evento, para evitar transtornos e receber mais informações.

O orçamento realizado pela organização da CIAP para hospedagem dos participantes do evento
durante os dias de realização do mesmo. Todas as informações são de resposabilidade do Hotel

Para obter os desconto citados nos hotéis, é necessário informar
a participação na CIAP 2019
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