
 

 

HOTEL PRINCESA LOUÇÃ - Avenida Presidente Vargas, 882 – Bairro: Campina – Belém/ Pa – Brasil 

Tel.: (91) 4006-7000 I Toll free: 0800-728-0888 

www.princesabelem.com.br  

 

 

Belém, 09 de agosto de 2018. 

 

Cliente: SEFA 

Contato: Sr. Mauro Tobias. 

Telefone: (91) 9 8115-9987. 

E-mail: mtobias@sefa.pa.gov.br 

Grupo: 40ª Reunião da COGEF. 

 

Datas para hospedagem: 19 a 22 de setembro de 2018. 

 

Quantidade de Apartamentos por dia: Reservas por adesão. 

 

Valor de diária especial para os participantes do evento: 

 

Categoria Diária Single Diária Double 

Apartamento Standard R$ 210,00 R$ 240,00 

Apartamento Deluxe R$ 250,00 R$ 280,00 

Apartamento Executivo R$ 280,00 R$ 310,00 

Suíte Júnior R$ 350,00 R$ 380,00 

    

 Cobramos 5% de ISS sobre o valor de cada diária. 

 Não possuímos apartamentos triplos, porém, podemos inserir 01 cama extra para solteiro em cada acomodação. 

Valor da cama extra por dia R$ 70,00 + 5% de ISS. 

  

Proposta válida até o dia: 14 de setembro de 2018. 

 

 Check in: A partir das 14h00 e Check out: 12h00. 

 Café da manhã incluso nas diárias se servido no restaurante Açaí do Hotel Princesa Louçã. 

 Tarifas NET (sem comissão). 

 Tarifas válidas mediante confirmação do mínimo apresentado de apartamentos pelo número de noites. 

 Crianças até 11 anos de idade, se acomodadas no mesmo quarto dos pais, estão isentas de diária.  

 Havendo necessidade de “early check in” (entrada antes das 14h00) recomendamos que os apartamentos sejam 

reservados uma noite anterior à data de entrada dos hóspedes. Hóspedes que necessitarem de “late check out” 

(saída após as 12h00) deverão fazer o pedido no ato da reserva. O horário de check out poderá ser estendido até 

as 18h00 ao custo adicional de 50% do valor da diária acordada, mais taxas por dia e por apartamento. Pedidos 

de “late check out” serão concedidos dependendo da disponibilidade do hotel. Após as 18h00 será cobrado o 

valor integral da tarifa acordada.  

 

Observações: 

 

 Localizado no Centro de Belém, o Hotel Princesa Louçã está localizado a 20 minutos do Aeroporto e próximo dos 

principais pontos turísticos da cidade como: Teatro da Paz, Mercado do Ver-o-Peso, Estação das Docas, Complexo 

Feliz Lusitânia, Mangal das Garças, entre outros. 

 Possuímos 361 acomodações com: ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, banheira no banheiro, cofre de 

segurança, rádio-relógio e sacada com vista para a cidade. 

 Comodidades: Restaurante com Café da manhã de 04:30 h até as 10:00 h, almoço e jantar com Buffet ou A La 

Carte, Academia de ginástica, sauna a vapor, bar na beira da piscina, internet cortesia nos apartamentos, 

lavanderia própria, banca de revista, salão de beleza, salões para pequenos ou grandes eventos e business center. 

 

Agradecemos o seu contato e se houver qualquer tipo de dúvida, por favor, nos avise. 

 

Atenciosamente, 

 

ELTON MAIA DA CUNHA |Executivo de Contas.  

HOTEL PRINCESA LOUÇÃ 

Telefone: +55 91 4006 7602 | Celular: + 55 91 9 8100-7466 (Vivo). 

E-mail: elton.cunha@princesabelem.com.br   

Av. Presidente Vargas, 882, Campina |66017-904|Belém-Pará. 
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