Tarifário acordo 2019.
O Hotel Harbor Inn Londrina agradece a oportunidade de apresentar a proposta para hospedagens.
Localização privilegiada, para quem viaja a negócios ou lazer. O Harbor Inn Londrina fica localizado à
margem do Lago Igapó, principal centro turístico, perto do centro financeiro e cultural da cidade.
Apartamentos e Suítes planejadas e decoradas para proporcionarem conforto e tranquilidade.
Acomodações com TV LED a Cabo, telefone, frigobar (não abastecido), ar-condicionado split quente/frio e
internet Wi-Fi.
Em nossa área de lazer conta com piscina, além de toda integração com a natureza do Lago Igapó, com
trilha para caminhada circundando o lago e locais para exercícios. Natureza, água e ar-puro no hotel mais
verde de Londrina.
Restaurante aberto para Café da Manhã. Ambiente climatizado, confortável e acolhedor.

Bandeira Harbor Inn

Cidade

Categoria

SGL

Harbor Inn Londrina

Londrina

Standard

R$ 138,00

DBL
R$ 168,00

TPL
R$ 208,00
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Diárias incluem café-da-manhã servido no restaurante;
Oferecemos piscina;
Estacionamento monitorado por câmera e alarme - Cortesia;
Internet Wi-Fi gratuita;
Para visita no apartamento é cobrada uma taxa de R$ 50,00 por pessoa;
Pagamento direto na entrada;
Primeira solicitação de faturamento – o pagamento do primeiro período direto no hotel ou
através de depósito bancário, após mediante a análise financeira;
Faturamento com 10 dias no boleto para empresas cadastradas;
Check-in após às 14h00 e check-out até às 12h00;
Não aceitamos animais de estimação;
Validade: 01/Março/2019 a 31/Dezembro/2019, exceto período de feiras e congressos.
****RESERVAS NÃO GARANTIDAS: ESTARÃO CONFIRMADAS ATÉ AS 18H DA DATA DO
CHECK-IN, APÓS , FICA SUJEITO À DISPONIBILIDADE.

Os diferenciais da Bandeira *Inn* estão na prestação de serviços mais compactos se comparados a
categoria Self.
Prezamos como diferenciais da categoria a rapidez e excelencia no atendimento, adotando alguns pontos
do funcionamento do Hotel:
* Não dispomos do serviço de room service, mensageiro e manobrista;
* Substituição do Room Service por lojas de conveniências na Recepção do hotel. Onde os hóspedes
contam com uma vasta gama de produtos para alimentação, higiene e conveniências;
* Restaurante disponível somente para Café da Manhã;
* Frigobar vazio no apartamento (itens para compra disponíveis na loja de conveniência);

* Nosso Hotel dispõe de 47 apartamentos, sendo 3 andares com lances de escadas curtos e sem
elevador.
Acesse o nosso site: www.harborhoteis.com.br

Desde já agradecemos oportunidade de trabalhar com a Rede Harbor de Hotéis.
Esperamos fortalecer nossa parceria.

