Com os sinceros cumprimentos da diretoria do Panorama Tower Hotel é com grande prazer que apresentamos nosso
Tarifário.

APARTAMENTOS
•

EXECUTIVO:

Cama king size, piso antialérgico, duplo sistema de tratamento acústico, ar condicionado
digital, telefone, frigobar, rádio, TV LCD 26” com pacote completo de canais por assinatura (NET), mesa de
trabalho e internet banda larga free.

SERVIÇOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localizado em área privilegiada do Vale do Aço a apenas 10 minutos do aeroporto, próximo ao centro e a
3 km do Shopping do Vale do Aço;
Área de lazer com sauna, fitness center e jacuzzi;
Estacionamento e garagem privativa coberta;
Salões de Convenção com todos os equipamentos e serviços necessários para reuniões, congressos,
simpósios e treinamentos;
Business center com acesso gratuito à internet;
Café da manhã continental com mais de 60 itens com o sabor da melhor hospitalidade mineira;
Restaurante interno com o melhor da culinária mineira e internacional;
Serviço de lavanderia com mão-de-obra especializada;
Room Service 24 horas.

TARIFAS ESPECIAIS PARA A EVENTOS PACE3
Padrão
SGL
EXECUTIVO DBL
TPL

Tarifa balcão
R$ 290,00
R$ 310,00
R$ 360,00

Cobramos 3% de ISS
RUA MARAQUÊ, 160 – IGUAÇU
IPATINGA – MG CEP: 35162-091
FONE: (31) 3823.3000
www.hoteispanorama.com.br

Tarifas
R$ 115,00
R$ 139,00
R$ 169,00

Condições Gerais
•
•
•
•
•

Cortesia de internet;
Cortesia de garagem;
As diárias iniciam e terminam às 12h;
Early check-in sujeito a disponibilidade, de 06:00 as 12:00 será cobrado meia diária, antes
deste horário será cobrado diária inteira;
Late check-out sujeito a disponibilidade, cobramos meia diária até às 18h, após este
horário será cobrado diária inteira;

Forma de Pagamento: Para empresas com cadastro aprovado faturamento com 15 dias,
cartão de credito e dinheiro. Não aceitamos pagamento com cheque.
George Washington
Coordenador de Eventos
www.hoteispanorama.com.br
Tel.: 31-3823 3000 / 99731.0649
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