
Para obter o desconto basta informar o nome do evento “I congresso internacional: qualidade, 
segurança e sustentabilidade na atenção á saúde”. 
  
  

Ibis BH Afonso Pena 

Endereço 
R. Gonçalves Dias, 720 - Funcionários, Belo 

Horizonte - MG, 30140-091 

Telefone (31) 2108-2950  

E-mail para reservas h8498-re@accor.com.br  

Tarifa 
R$ 129,00 + 5% ISS para 1 pessoa 
R$ 149,00 + 5% ISS para 2 pessoas 

Café da manhã Cortessia 

Estacionamento R$ 20,00/diária 

(204 quartos, sendo 23 com duas camas de solteiro) 
  

Ibis Budget Afonso Pena BH 

Endereço 
R. Rio Grande do Norte, 784 - Funcionários, Belo 

Horizonte - MG, 30130-130  

Telefone (31) 2108-4750  

E-mail para reservas h8527-re@accor.com.br  

Tarifa 

R$ 119,00 + 5% ISS para 1 pessoa 

R$ 139,00 + 5% ISS para 2 pessoas 

R$ 159,00 + 5% ISS para 3 pessoas 

Café da manhã Cortesia 

Estacionamento R$ 20,00/ diária  

(300 quartos, sendo 165 com uma cama de casal e 135 com uma cama de 

casal + uma cama de solteiro sobreposta)  

  

Informações:  

  Nossas diárias iniciam e terminam às 12h (meio dia) de cada dia;  

  Hotel 100% NÃO FUMANTE voltagem 220; 

  Bar Funcionamento 24hrs; 

  ISS pago separadamente 5% 

  Todos os quartos são equipados ar-condicionado, telefone, frigobar (desabastecido) e TV de tela plana, 

com exceção dos Ibis Budget, que não possuem frigobar e telefone; 

  As reservas devem ser feitas através de e-mail do hotel. 

Condições de pagamento: 

 As tarifas mencionadas são por noite e por apartamento; 

 Valores de café da manhã e estacionamento conforme mencionado acima; 

 Internet Wireless: incluído na diária; 
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 Aceitamos os cartões de crédito e débito Visa, Mastercard, Diners e American Express.   

 Pagamento via depósito bancário ou transferência: O depósito deve ser feito, em dinheiro e o 

comprovante de depósito e/ ou transferência enviada para o setor de reservas do hotel devidamente 

identificado pelo responsável; 

 Não aceitamos cheques;  

 A data de validade dessa proposta é de até 20/08/2018. Após essa data os valores poderão sofrer 

alteração; 

 Não trabalhamos com faturamento; 

 As tarifas acima mencionadas são válidas apenas para reservas solicitadas ou indicadas pelo solicitante. 

 Tarifas não comissionada. 

 


