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Hospedagem 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HOTEL 
Distância do 

evento 
(aproximada) 

Categoria 
do apto 

INDIVIDUAL DUPLO 
 

TRIPLO 
 

Diária Diária Diária 

 
Four Points By 

Sheraton Curitiba 
ESGOTADO 

 

10,6 km - - - - 

 
Bourbon Convention 

 
10,4 Km Superior 392 225* - 

 
Blue Tree Towers 

Curitiba 
 

10,7 km Superior 323 176* 147* 

Transamérica Prime 9,3 km Luxo 315 174* - 

 
Quality 

 
9,5 km Superior 312 181* - 

Deville Rayon 10,1 km 

Luxo 
Superior 

418 228* - 

Luxo 369 209* - 

 
Slaviero Full Jazz 

 
9,6 km Luxo 322 178* - 

 Observações 
 
 - Preços expressos em Reais, por 
pessoa. 

 

Obs: 
 
- Tarifas incluem café da manhã e 
taxas. 
 

 Pagamentos 
 
 
 Depósito bancário ou nos cartões Visa,  
Mastercard e American Express. 
 

        

 
Antecipe a sua reserva e 

garanta as melhores 
condições. 

 

*Preços por pessoa. 
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Deville Curitiba 10,1 km 

Luxo 312 169* - 

Superior 297 161* - 

Slaviero Palace 11,2 km Luxo Master 291 163* - 

Slaviero Rockefeller 12,2 km 

Superior 289 162* - 

Luxo 277 156* - 

Ambassador 9,3 km Luxo 259 159* - 

Rochelle Corporate 11,4 km Standard 216 126* - 

Bourbon Batel 9,8 Km Superior 177 101* - 

*Preços por pessoa. 
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Bourbon Convention 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

• Premiado pela 14ª vez consecutiva com o 
Top of Mind; 

• Localizado na região central da cidade; 
• Acesso aos principais pontos turísticos; 

 

 

• Aquecimento central; 
• TV a cabo; 
• Minibar; 
• Travesseiros antialérgicos; 
 

 

• Sala de descanço; 
• Sauna seca e a vapor; 

 

 
• Fitness Center; 
• Piscina climatizada; 
• Jacuzzi; 

 

Venhas 
saborear as 
delicias do 
Bourbon 

Convention! 
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Traslados 

CHEGADA SAÍDA 
 

Valor 

Data Hora Data Hora 

27/11 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 / 
22:00 30/11 14:00 / 16:00 / 18:00 

R$ 48 
28/11 08:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 

18:00 / 20:00 / 22:00 
01/12 08:00 / 09:00 / 11:00 / 13:00 / 

15:00 / 17:00 
  

TRASLADOS PRIVATIVOS 

Traslados no dia e horário de sua preferência, com segurança e privacidade. Consulte-nos. 
A partir de: 

R$ 125 

Dica! 
 
Garanta pelo menos 30 
minutos de intervalo entre a 
chegada do seu voo e a 
saída do traslado para a sua 
maior comodidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

Conhece os traslados privativos? 

 
Com maior conforto e muito mais privacidade, você 
pode se deslocar até o evento com autonomia na 
data e hora que preferir. 
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Observações: 
 

• Idade mínima de 21 anos; 

• Clientes com idade superior a 19 anos e inferior a 21 anos poderão 
efetuar a locação mediante o pagamento de taxa adicional denominada 
Locação Jovem; 
• Possuir carteira de habilitação definitiva e original, válida a partir de 1 ano 
completo; 
•Apresentar CPF e RG originais e não possuir restrições de qualquer 
espécie;  
•Apresentar cartão de crédito com limite disponível para pré-autorização; 

 

Aluguel de carros 

MODELOS / MARCAS 

 

Grupo A – Econômico 
GOL, PALIO, CELTA 
1.0, 2 ou 4 portas, entrada USB ou CD. 

 
A partir de: R$ 86 

 

Grupo B – Econômico 
GOL, PALIO, CELTA 
1.0, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, entrada 
USB ou CD. 

 
A partir de: R$ 107 

 

Grupo C – Intermediário 
GOL G5, SANDERO, PALIO, FOX 
1.4 ou 1.6, 4 portas, direção hidráulica, vidro 
elétrico, ar-condicionado, entrada USB ou CD. 

 

A partir de: R$ 131 

 

 

Grupo H – Minivan 
MERIVA, IDEA 
1.8, 4 portas, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-
condicionado, entrada USB ou CD. 

 
A partir de: R$ 179 
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Passeios 

ROTEIROS                                                                                Duração Valores 

 

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. 

4 Horas R$ 50 

 

 
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. 
 

10 Horas R$ 190 
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Ilha do Mel  
 

 
Transformada em Estação Ecológica pela Unesco, visando à preservação das suas 
riquezas naturais ímpares, sua paisagem singular proporciona sensações inesquecíveis 
pela beleza de suas praias, costões, trilhas e morros. 
Viagem pela rodovia BR 277 (Serra do Mar) com destino à Pontal do Sul para embarque 
em transporte marítimo até a ilha para início das caminhadas. 
 

10 Horas R$ 270 

 

By Night em Curitiba 
 

Vales da Serra Gaúcha que reúnem os aspectos peculiares do modo de vida, culinária, 
hospitalidade e dedicação do Imigrante Italiano. 

 

4 Horas R$130 

 

Tour de Compras em Brusque 
 

Brusque é um dos mais importantes pólos-texteis do Brasil, possuindo inúmeras 
indústrias, grandes lojas, e vários shoppings centers com um movimentado comércio. 
Você encontra confecções, cama, mesa e banho, malhas, tecidos, lingeries, enfim, tudo 
o que está na moda por preços considerada os menores do Brasil. 

 
 

 

10 Horas R$ 150 
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Dicas 

 Temperatura mínima de Curitiba nesta época: 15º                                  

 Temperatura máxima de Curitiba nesta época: 24º 

 

CONHEÇA EM CURITIBA: 

Ópera de Arame, Jardim Botânico, Mercado Municipal,  

Bosque Alemão, Museu Oscar Niemayer, Largo da Ordem,  

Centro Cívico e etc. 

 

 

 

Telefones úteis de Curitiba 
Prefixo (41) 
 

Atendimento Fellini Turismo 
51 3216 6300 

51 8117 8888 

Polícia 190 

Bombeiros 193 

Prefeitura 156 

SAMU (Atendimento Móvel de Urgência) 192 

Serviço de Atenção ao Turista - SAT 0800 51 7686 

Rodoviária 33203000 

Aeroporto 33811515 

Táxi 24h 32626262 

Farmácia 24h 32139144 
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Ficha de Reserva 

Dados Gerais 

Nome do Titular: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/______/______ RG: _____________________________________________CPF: _____________________________________________ 

Acompanhante(s):_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________________Bairro: __________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ UF: _________________________ CEP: _______________________________ 

Telefone: (    ) _____________________________ Celular: (    ) __________________________ Email: ____________________________________________________ 

Hotel 

Opção 1: ______________________________________________________________________________ Período: ______/______/______ até ______/______/______ 

Opção 2: ______________________________________________________________________________ Período: ______/______/______ até ______/______/______ 

Categoria do Apartamento: _______________________________________       Tipo do Apartamento: (      ) Single   (      ) Duplo   (     ) Triplo  

Observações: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Traslado 

Chegada (IN): (   ) Sim (   ) Não           (   ) Privativo (   ) Regular  Dados do voo: Cia: _____________  Número: _____________ Horário de Chegada: ________________ 

Retorno (OUT): (   ) Sim (   ) Não         (   ) Privativo (   ) Regular  Dados do vôo: Horário de Saída: ________________________ 

 

Outros 

(   ) Passeios (   ) Pré e Pós-Tour (   ) Passagem Aérea (   ) Aluguel de Carro (   ) Serviços Especiais (   ) Outros Serviços 

Observações: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Forma de Pagamento  

(   ) Depósito Bancário (   ) Cartão de Crédito VISA / MasterCard 

Por favor, preencha e envie por fax para (51) 3216 6306 ou pelo e-mail: eventos@felliniturismo.com.br 

Maiores Informações no Site: http://www.felliniturismo.com.br 



 

www.felliniturismo.com.br  -  fellini@felliniturismo.com.br   -  Fone/Fax +55 (51) 3216.6300  -  CADASTUR 23.024165.10.0001-9 

 11 

 

XXIX Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas 

 28 de novembro a 01 de dezembro de 2012 – Expounimed – Curitiba – PR 
 
 

Condições Gerais 
 

Hospedagem 

 As diárias incluem café da manhã e taxas; 

 Contribuição Voluntária para o Turismo varia de R$ 2,00 a R$ 3,00 e o pagamento deve ser 

feito direto no hotel; 

 A entrada no hotel poderá ser feita somente no horário em que se iniciam as diárias. 

Entradas antecipadas serão autorizadas somente mediante disponibilidade e o pagamento 

deverá ser efetuado direto no hotel; 

 Saídas posteriores às 12hs do dia do check-out somente serão autorizadas mediante 

disponibilidade do hotel e o pagamento das diárias extras deverá ser efetuado direto no 

mesmo; 

 Em caso de no-show (não comparecimento do hóspede no hotel) a Fellini Turismo não 

isenta-se da cobrança das diárias e segue a política de cada hotel; 

 A Fellini Turismo segue a política de cada hotel com relação à cobrança de diárias ou taxas 

para a acomodação de crianças; 

 

 

Passagens Aéreas 

 Os valores enviados no orçamento encontram-se sujeitos a alteração sem prévio aviso e 

disponibilidade; 

 Somente a emissão do e-ticket garante a tarifa; 

 A Fellini Turismo segue a política de cada Cia Aérea com relação à cobrança das tarifas 

para crianças; 

 A Fellini Turismo faz parte da entidade IATA – International Air Transportation Association, 

que tem por fim regular e estabelecer normas de qualidade entre Agentes/ Operadores de 

Viagens e todas as Cias Aéreas, beneficiando assim o cliente final que pode obter nível de 

profissionalismo na prestação desses serviços; 

 As demais condições seguem a política de cada Cia Aérea. 

 

 

 
 
 
 
Passeios 

 O local e horário de saída dos passeios são estipulados pela Fellini Turismo e esta não se 
responsabiliza por qualquer despesa ou transtorno causado por atraso dos passageiros; 

 Qualquer que seja o custo causado exclusivamente por culpa dos passageiros não é de 
responsabilidade da Fellini Turismo. 

 Para passeios comprados no local do evento, o pagamento deve ser efetuado no ato; 

 Passeios adquiridos com antecedência seguem as formas de pagamento mencionadas 
abaixo; 

 É obrigatório o fornecimento do número do documento de identidade para a compra de 
qualquer passeio; 

 A Fellini Turismo estipula um número mínimo de 10 passageiros para a saída de qualquer 
passeio; 

 Crianças com 05 anos ou menos estão isentas do pagamento do passeio; 

 A Fellini Turismo reserva-se no direito de cancelar ou alterar qualquer passeio oferecido 
por motivo de forca maior ou caso fortuito; 

 E necessária apresentação do Voucher para o guia ou motorista quando do embarque ou 
apresentação para os passeios; 

 Os passeios turísticos operados pela Fellini Turismo respeitam todas as regras ambientais 
vigentes e são conduzidos por profissionais com os devidos registros profissionais. 
 
Traslados 

 É obrigatório o envio dos dados do vôo de chegada e retorno caso sua passagem aérea 
não tenha sido emitida pela Fellini Turismo; 

 A Fellini Turismo não se responsabiliza pela recepção aos passageiros que não 
informaram os dados de seus vôos; 

 Para traslados regulares, todo passageiro está sujeito a esperas caso seu vôo chegue 
antes do horário de saída do transfer; 

 Os traslados regulares são serviços não exclusivos com datas e horários de saídas 
previamente estabelecidos. Traslados privativos são serviços exclusivos previamente 
agendados com saídas programadas pelo cliente respeitando-se as regras de transito e de 
viabilidade técnica; 

 Não nos responsabilizamos pelo traslado de pessoas que não informaram sua chegada/ 
dados completos do vôo; 

 Caso ocorra qualquer alteração de vôo, a Fellini Turismo precisa ser informada. 
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 Crianças com 05 anos ou menos estão isentas do pagamento do traslado, exceto quando 
ocupar um dos assentos do veículo; 

 A bagagem do passageiro é de responsabilidade exclusiva do mesmo; 

 Os traslados entre os hotéis e o evento (quando houver) têm horários previamente 
agendados e aprovados pela organização do mesmo respeitando os horários das 
programações cientificas e sociais quando houver, não podendo ser alterados em função de 
individualidades; 
Os veículos utilizados são todos segurados e de acordo com a legislação vigente. 
 
Locação de Veículos 

 Os valores ofertados pela Fellini Turismo são exclusivos; 

 Na retirada do veiculo é necessária a assinatura de contrato; 

 São requisitos básicos para a locação de veículos: ter mais de 21 anos, ter carteira de 
habilitação valida há pelo menos 02 anos, apresentar RG e CPF e não possuir restrições de 
qualquer espécie; 

 Nas locações de veículos com motoristas são respeitos os horários previamente acordados; 

 As demais condições respeitam a legislação em vigor e os contratos de cada locadora; 
 
Pagamentos 

 Para pagamento mediante depósito bancário, é obrigatório o envio do comprovante de 
depósito via fax; 

 Para pagamento via cartão de crédito VISA, é obrigatório o envio da autorização de débito 
assinada e as cópias dos documentos necessários; 

 Para pagamentos faturados ou parcelados são necessários a aprovação de cadastro, e, os 
prazos variam conforme a natureza dos serviços contratados; 

 

 

Notas Fiscais 
A emissão das Notas Fiscais é eletrônica e realizada na sede da empresa; 

 Depois de emitida, a Nota Fiscal não poderá ser cancelada; 

 As Notas Fiscais estarão disponíveis para retirada no stand da Fellini Turismo durante a 
realização do evento. Não serão enviadas sem solicitação expressa; 

 Para serviços contratados até 10 (dez) dias úteis antes do evento a Nota Fiscal, quando 
solicitado o envio, seguirá pelo correio para o endereço indicado; 

 Correção de dados e outras alterações somente serão aceitas por escrito; 

 No caso de passagens aéreas, o próprio bilhete é válido como Nota Fiscal. 
 
Cancelamentos e Reembolsos 

 Cancelamentos solicitados até 45 dias antes do evento terão devolução integral 
descontada taxa de R$ 50,00; 

 Cancelamentos solicitados no período compreendido entre os dias 45 e 21 anteriores ao 
evento terão devolução dos valores pagos menos o valor de 01 diária de hospedagem + R$ 
50,00; 

 Cancelamentos solicitados a partir do 20º dia anterior ao início do evento não terão seus 
valores devolvidos; 

 Os reembolsos ocorrerão a partir do 10º dia posterior ao do final do evento; 

 Solicitações de cancelamento e reembolsos serão aceitas somente por escrito. 
 
Legislação 
Os presentes confirmações e termos estão de acordo com a Lei 8.078 de 11 de setembro de 
1990, Resolução 4107 de 28 de julho de 2004 do DAER e demais legislações em vigor.   

Experiência e  
Credibilidade 

Há mais de duas décadas a Fellini 
Turismo atua no mercado de eventos 
oferecendo o que há demelhor aos 

seus clientes: comprometimento.  

 

Experiência e  
Credibilidade 

Há mais de duas décadas, a Fellini Turismo atua no 
mercado de eventos oferecendo o que há de 

melhor aos seus clientes: comprometimento. 


