ABQV 2018
IEP – Hospital Sírio Libanês, São Paulo – 20 a 22 de maio de 2018

A Mello Faro Turismo, agência de viagens oficial para a ABQV 2018 oferece em condições especiais a
hospedagem em São Paulo, o transporte aéreo a partir das diversas cidades brasileiras, o transporte
aeroporto /hotel /aeroporto e passeios por São Paulo e arredores.
VALOR POR APARTAMENTO e POR DIA
INDIVIDUAL

DUPLO

Cortesia de
Hospedagem

Internet

Garagem

R$ 345,00

R$ 383,00

+5,26% ISS

+5,26% ISS

01 a cada 15

cortesia

R$ 45,00
por dia

Sábado a
Segunda

R$ 270,00

R$ 270,00

+5% ISS

+5% ISS

Segunda a
Sábado

R$ 315,00

R$ 315,00

01 a cada 20

cortesia

R$ 25,00
por dia

01 a cada 20

cortesia

cortesia

Não há

cortesia

R$ 25,00
por dia

HOSPEDAGEM em SÃO PAULO
Maksoud Plaza * * * * *
Al Campinas, 150 – a 1200m do Evento

Blue Tree Paulista * * * *
Rua Peixoto Gomide, 707 – a 700m do Evento

Saint Charbel Suites & Life * * * *
Rua Barata Ribeiro, 205 - a 130m do Evento

Ibis Budget Frei Caneca * *
Rua Frei Caneca, 826 - a 600m do Evento

+5% ISS

+5% ISS

R$ 297,00

R$ 339,00

+5% ISS

+5% ISS

R$ 159,00

R$ 159,00

+5% ISS + 10% de taxa

+5% ISS + 10% de taxa

As diárias iniciam às 14:00h e terminam às 12:00h ● Apartamentos TRIPLOS sob consulta ● Valor da internet e estacionamento sujeitos a alteração

Consulte condições diferenciadas para grupos
As tarifas especiais oferecidas são válidas apenas para reservas através da Mello Faro e incluem o café da manhã. Acesse o link indicado para reservas
“online”, onde será possível o pagamento de apenas 01 ou de todas as diárias, por boleto bancário ou cartão de crédito. Para a maioria dos hotéis
também será possível a simples garantia da reserva com o seu cartão de crédito e pagamento de todas as despesas diretamente ao hotel no check out.

CLIQUE AQUI PARA RESERVAS “ONLINE” COM EMISSÃO AUTOMÁTICA DE VOUCHER
ou entre em contato com a Mello Faro - eventos@mellofaro.com.br
Será possível o cancelamento sem ônus quando formalmente solicitado por email para eventos@mellofaro.com.br ou por fax para 011 3155.4049, até 15 dias antes do início da
hospedagem. O cancelamento solicitado entre 15 e 2 dias úteis antes do início da hospedagem estará sujeito à cobrança de 01 diária+taxas do hotel escolhido, caso não se
consiga realocar o apartamento para outro participante interessado; o cancelamento solicitado após 2 dias úteis antes da data do início da hospedagem será automaticamente
penalizado com a perda de 01diária+taxas do hotel escolhido. Normalmente respondemos aos pedidos de cancelamento no dia útil seguinte mas, caso isso não ocorra, é
imprescindível certificar-se por telefone - 011 3155.4040, que tenhamos recebido o seu pedido. A qualquer tempo, o cancelamento de reserva com pagamento através de cartão
de crédito será penalizado com a cobrança de 2,5% da taxa administrativa praticada pelos cartões.

TRANSPORTE AÉREO

Serão aplicadas tarifas aéreas promocionais disponíveis em sistema para
reservas através da Mello Faro: descontos especiais com Azul, Avianca e
Gol poderão ser disponibilizados em voos/datas específicas. O pagamento poderá ser parcelado sem juros através de
cartões de crédito, segundo condições vigentes na época.

CLIQUE AQUI PARA PESQUISA DE VOOS E RESERVA “ONLINE”

TRANSPORTE AEROPORTO
SERVIÇO PRIVATIVO

CONGONHAS

GUARULHOS

DE

PARA

DE

PARA

R$ 210,00

R$ 185,00

R$ 235,00

R$ 210,00

Preço por carro até 3 pessoas com bagagem moderada
Adicional de R$ 30,00 para serviços entre 23h e 5h30

Aproveite a vinda a São Paulo para conhecer o que a Cidade e o Estado tem para oferecer!
Informações e reservas
Mello Faro Turismo e Viagens Ltda
Tel: 0xx11 3155.4040 - WhatsApp 94718.4852 - Fax: 0xx11 3155.4049
www.mellofaro.com.br - eventos
Acesse a Mello Faro

