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ESCOLA DE NEGÓCIOS

INDICAÇÃO DE HOSPEDAGEM

Bourbon Curitiba Convention Hotel
R. Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba - PR, 80020-060

Apartamentos Categoria Superior
https://www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-curitiba
•

Apartamento Superior Casal (uma pessoa): de R$ 279,90 por R$ 275,00

•

Apartamento Superior Casal (duas pessoas): de R$ 335,00 por R$ 311,00

•

Apartamento Superior Duas Camas (uma pessoa): de R$ 269,10 por R$ 264,00

•

Apartamento Superior Duas Camas (duas pessoas): de R$ 323,00 por R$ 301,00

Valores referentes à diária, com taxa de 5% a incluir referente ao ISS.
Café da manhã incluso.
É necessário informar que a reserva é para o evento da PUCPR, caso contrário será
aplicada a tarifa padrão.
Para outras modalidades de acomodações não inclusas na concessão de tarifa reduzida
para participantes do evento da PUCPR, consulte o site.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Disponibilidade de acomodações somente nas opções single e duplo.
As diárias iniciam-se às 14h e terminam às 12h do dia seguinte.
Hotel oferece opção de estacionamento com manobrista no valor de R$ 35,00 a diária.
As reservas são realizadas por telefone ou e-mail. Se reservado com grande
antecedência, o hotel poderá solicitar o pagamento antecipado de uma diária como
garantia. Esse pagamento poderá ser feito via depósito, transferência ou PIX. O saldo
remanescente será quitado no check-in. O hotel aceita pagamentos em dinheiro ou
cartão, nas modalidades débito e crédito de todas as bandeiras, podendo ser parcelado
em até 6x.
Para early check-in (entradas antecipadas) ou late check-out (saídas após as 12h), será
cobrado taxa de 50% sobre o valor da diária (não inclui café da manhã). Consulte o hotel
sobre disponibilidade.
Política de cortesia para crianças
Criança de até 08 anos no mesmo apartamento de 02 pagantes: Cortesia. Limitado a
uma criança por apartamento.
Acima de 08 anos será cobrado integralmente como terceira pessoa.

CONTATOS
Telefone: (41) 3221-4700
WhatsApp: (41) 99932-9405
E-mail: reservas.curitiba@bourbon.com.br
Site: https://www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-curitiba
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ESCOLA DE NEGÓCIOS

BOURBON HOTEL

PUCPR PORTÃO 1

5,8 km via Rua Des. Westphalen - 20 minutos de carro
5,7 km via Rua João Negrão - 21 minutos de carro
6,0 km via Av. Silva Jardim e Rua João Negrão - 23 minutos de
carro

