
Sub Brasileiro de Natacao Hotel Flat Petras - Curitiba 

De lani  

Para rodolfo.carneiro@cbda.org.br  

Cópia comercial@flatpetras.com.br  

Data Hoje 11:42 

  
Bom dia Rodolfo, (21) 2507-4016 
rodolfo.carneiro@cbda.org.br 
  
Conforme acabamos de conversar, somos o Hotel Flat Petras - Curitiba e estamos localizados no centro de 
Curitiba com fácil acesso para o Clube Curitibano, onde será realizado o Sub Brasileiro de Natação a partir do dia 
29/04/2015. 
Melhoramos ainda mais o tarifário enviado para a Federação Paranaense de Natação e solicitamos sua 
substituição para o encaminhamento às equipes que deverão participar do Campeonato. 
  
Diária em apto luxo individual: R$ 140,00 
Diária em apto luxo duplo: R$ 160,00 
Diária em apto luxo triplo: R$ 200,00 
Diária em apto luxo quádruplo: R$ 240,00 
Isento da cobrança de 5% ISS 
Café da manhã servido no restaurante: cortesia 
  
Abaixo segue descritivo de nossos apartamentos e serviços: 
Apto. Luxo 
Apartamento composto de quarto, sala, e banheiro. 
Quarto com 01 cama de casal ou 02 camas de solteiro (camas box). 
Sala com sofá bi-cama (02 colchões de espuma/solteiro onde acomodamos a 3ª e 4ª pessoa), frigobar. 
No quarto televisão a cabo, telefone com linha direta, ar condicionado, 
Na sala não tem televisão e não tem ar condicionado, 
Internet banda larga wireless em todo o hotel. 
Banheiro com box blindex, secador de cabelo e ducha com central de gás. 
  
Serviços 
Café da manhã - CORTESIA (servido no restaurante) 
Internet Banda Larga sem fio Wireless - CORTESIA 
Restaurante a la carte 24 horas 
Estacionamento coberto c/manobrista e seguro – carro pequeno R$ 18,00 + 5% ISS p/ dia 
Estacionamento coberto c/manobrista e seguro – carro grande R$ 25,00 + 5% ISS p/ dia 
  
Lazer 
Piscina - Cortesia 
Sala de ginástica - Cortesia 
Sauna - R$ 15,00 
  
Condições Gerais 
Horário de check-in 14:00 hs 
Horário de check-out 12:00 hs 
01 criança até 07 anos: FREE (acompanhada dos pais no mesmo apartamento) 
  
Forma de pagamento: 
30% no momento da reserva via deposito bancário. 
O restante será pago no chek-in em até 03 vezes no cartão de crédito. 
Favor enviar comprovante via e-mail ou fax. 
  
Aguardo contato para efetivação da reserva 
Estou à disposição para esclarecimentos 
Atenciosamente 
Lani Podzwato 
Fora do horário comercial responder para comercial@flatpetras.com.br 
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