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Prezado (a) Visitante, 

A Cadence Turismo e Eventos é a Agência de Turismo de suporte do THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2018, com 

sede em Curitiba/PR. 

 

DATA: 01 a 03 de março de 2018 

LOCAL: PIB – Primeira Igreja Batista de Curitiba | Rua Bento Viana, 1200 – Água Verde 

Preparamos especialmente para os participantes do evento, bloqueios hoteleiros com tarifas muito especiais.  

Nosso horário de atendimento é das 09h00 ás 18h00, de segunda à sexta-feira pelos telefones: (41) 3046-0969 ou 

através do email: maira@cadenceturismo.com.br . 

Faça desde já a sua pré reserva e garanta as melhores opções e tarifas para esse grande evento! 

HOTÉIS NEGOCIADOS 

 

 

Lembrando que, os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio, e de acordo com a ocupação do hotel. 

Caso nenhum dos hotéis oferecidos esteja de acordo com o que precisa, entre em contato conosco para 

verificarmos outras opções. 

Regras de Cancelamento: Consulte as condições do hotel escolhido antes de efetuar sua reserva. 

 

ENDEREÇO ENDEREÇO

DISTÂNCIA DO LOCAL DO EVENTO:  1,3 KM DISTÂNCIA DO LOCAL DO EVENTO:  190MTS

TIPO DE APARTAMENTO TIPO DE APARTAMENTO

SINGLE SINGLE

DUPLO DUPLO

Diária inclui café da manhã e taxas. Diária inclui café da manhã e taxas.

Horário de check in as 12h00 e check out as 12h00 Horário de check in as 12h00 e check out as 12h00

R$ 269,00

HARBOR HOTEL BATEL CURITIBA

AV. Batel 10

VALORES DE HOSPEDAGEM

VALOR DA DIÁRIA

R$ 227,00

GO INN

RUA DES. MOTTA  1221 | BATEL

VALORES DE HOSPEDAGEM

VALOR DA DIÁRIA

R$ 175,00

R$ 175,00

ENDEREÇO

DISTÂNCIA DO LOCAL DO EVENTO:  650 METROS

TIPO DE APARTAMENTO

SINGLE

DUPLO

Diária inclui café da manhã e taxas.

Horário de check in as 12h00 e check out as 12h00

AV VISCONDE DE GUARAPUAVA 4069

VALORES DE HOSPEDAGEM

VALOR DA DIÁRIA

R$ 195,00

R$ 195,00

SLAVIERO EXECUTIVE BATEL
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PASSAGENS AÉREAS 

Para receber uma cotação de passagens, informe a sua cidade de saída e as datas de ida e volta de sua viagem. 

 

Forma de pagamento para passagens aéreas: 

*Parcelamento em até 6x sem juros através do cartão de crédito, desde que o valor mínimo de cada parcela não 

seja inferior a R$ 55,00; 

*Parcelamento permitido somente para cartões emitidos no Brasil; 

*Condições de parcelamento podem sofrer alterações, dependendo da política de financiamento das cias aéreas. 

 

Observações importantes: 

• Todas as cotações e reservas de aéreo, estão sujeitas a disponibilidade e alteração de valores sem prévio 

aviso; 

• Favor conferir todos os dados (tarifas, datas, itinerário, horários, nomes, etc...) antes de solicitar a emissão 

de bilhetes aéreos; 

• Após a emissão da passagem, qualquer alteração ou cancelamento fica sujeito a multa e/ou diferença de 

tarifa aplicadas dependendo da política de cada companhia aérea. 

PASSEIOS 

CITY TOUR EM CURITIBA - Passeio pelos principais pontos turísticos da cidade com paradas no Jardim Botânico, 

Teatro Ópera de Arame e Parque Tanguá, panorâmicos Teatro Guaíra, prédio Histórico da Universidade Federal do 

Paraná, Passeio Público, Centro Cívico, Museu Oscar Niemeyer, Largo da Ordem (setor Histórico) e Rua das Flores.  

Saída: 9h00 |Duração de aproximadamente 4 horas | Mínimo de 4 pessoas para realizar o passeio. 

Valor por pessoa – R$ 136,00 

 

PASSEIO DE TREM – SERRA DO MAR – Viagem de trem pela Serra do Mar, na centenária Estada de Ferro 

Paranaguá/Curitiba até a cidade Histórica de Morretes. Vislumbrando a exuberância da maior porção de Mata 

Atlântica Brasileira preservada (Fauna e Flora), além da magnífica engenharia de época. Visita à cidade Histórica de 

Antonina, com seu casario colonial português e sua baía inebriante. Almoço típico em Morretes (barreado com 

frutos do mar).  Após o almoço, visitação ao artesanato local. 

Inclui: Transporte hotel/ estação ferroviária/ hotel, passagem de trem turístico, almoço em Morretes, retorno de van 

e Guia de Turismo. 

Saída: 7h00 |Retorno: 17h00 

Valor por pessoa em Classe Turística (serviço de bordo com água ou refri + kit lanche + guia turístico em português) – 

R$ 259,00 

Valor por pessoa em Classe Executiva (serviço de bordo com água, refri e cerveja + kit lanche + guia turístico 

bilíngue) – R$ 299,00 
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BY NIGHT - Passeio panorâmico noturno pela Bela Curitiba visitando nossos pontos turísticos iluminados com parada 

para fotos no Jardim Botânico e Ópera de Arame, panorâmico no setor histórico seguindo para o bairro 

gastronômico de Santa Felicidade para Jantar típico italiano regado ao saboroso vinho da colônia. 

Saída: 19h00 |Retorno: 23h00 | Mínimo de 4 pessoas para realizar o passeio. 

Valor por pessoa – R$ 207,00 

OBSERVAÇÕES: 
� Para passeios privativos ou em outros idiomas, consulte-nos; 
� Passeios acima serão confirmados com um mínimo de 04 pessoas; 
� As reservas de passeios devem ser feitas com no máximo 24 horas de antecedência, ficando sujeito à 

confirmação de disponibilidade. 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

• Depósito/ Transferência bancária 

BANCO ITAU | AG 3761|CC 24903-0 | CNPJ 14.397.957/0001-28|CADENCE VIAGENS E TURISMO LTDA 

- A confirmação do pagamento e reserva somente será efetivada após o envio do comprovante da transação para o 

email: maira@cadenceturismo.com.br 

 

• Boleto bancário  

*Máximo de 3 parcelas com valor mínimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e quitação do financiamento 

até 7 dias úteis antes do check in.  

Informar os seguintes dados: 

NOME COMPLETO/ RAZÃO SOCIAL | CPF/ CNPJ | ENDEREÇO COMPLETO (Rua, Bairro, Cep, Cidade, Estado) 

 

Observação: Todos os serviços contratados, independente da forma de pagamento, devem ser quitados com pelo 

menos 7 dias de antecedência de sua utilização.  


