Aos participantes da 19ª Reunião da ABCr,
Para aqueles que necessitarem se hospedar em hotel durante a reunião,
comunicamos que foram negociados preços especiais (R$145,00 apto. simples e R$165,00
apto. duplo) junto ao PAMPULHA FLAT. O hotel está localizado a cerca de 2 km do
Depto. de Física – UFMG (local do evento) e será oferecido transporte ida e volta para os
participantes.
Os aptos. dispõem de um quarto, sala, cozinha americana e banheiro. A diária inclui
café da manhã e uma vaga no estacionamento. O hotel dispõe de internet Wireless (semfio) para acesso nos aptos e dependências do hotel e uma boa área de lazer com piscina,
sauna, sala de jogos e sala de ginástica.
As alocações nos aptos. duplos, serão feitas de maneira aleatória pela administração
do hotel, a não ser que, no momento da reserva, a dupla interessada em compartilhar um
mesmo apto. já informe os dados na ficha abaixo. Para os interessados nos aptos. duplos
que não tenham um companheiro previamente escolhido, recomenda-se que a reserva seja
feita o mais rapidamente possível, uma vez que, ocorendo a situação em que apenas uma
pessoa ocupe o apto. duplo, a tarifa cobrada será a referente ao apto. simples
As reservas devem ser feitas exclusivamente com os senhores Cláudio Fortes ou
Bruce Passos pelo end. eletr. reservas@pampulhaflat.com e com o envio do formulário
que segue abaixo. Em caso de dúvida, o telefone para contato é (31) 3491-8080 ramal 1109.
Deve-se deixar claro, ao se enviar a solicitação de
reserva, que se trata de hospedagem para o evento.
Formulário de reservas para 19ª Reunião da Associação Brasileira de Cristalografia
Favor reservar conforme abaixo
Data de entrada
Simples ( )

/

/

Data de saída
Duplo Solteiro ( )

Nome completo do(s) hóspede(s):
1.
2.
Dados do solicitante
TEL.FIXO/CELULAR:
Valor da diária:
end. eletr.:
OBSERVAÇÕES:

/

/
Duplo Casal ( )

