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A Mello  Faro  Turismo,  agência  de  viagens  oficial  para  Congresso  Internacional  de  Tecnologia  Gráfica 
oferece em condições especiais a  hospedagem em São Paulo,  o  transporte aéreo  a partir  das diversas 
cidades brasileiras e o transporte aeroporto / hotel / aeroporto.

HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO
PREÇO POR APARTAMENTO / DIA 

Aptº INDIVIDUAL
Para 1 Pessoa

Aptº DUPLO
Para 2 Pessoas

Aptº TRIPLO
Para 3 Pessoas 

Internet Garagem

Bienal Suites * * * 
Rua Sena Madureira, 1225 - a 1300m do Evento 

R$ 225,00 R$ 247,50 R$ 332,50 Cortesia Cortesia

Travel Inn Ibirapuera * * * 
Rua Borges Lagoa, 1179  - a 850m do Evento 

R$ 250,00
+5% de ISS

R$ 280,00
+5% de ISS

Sob consulta Cortesia R$ 9,00
por dia

Pullman Ibirapuera * * * * *  
Rua Joinville, 515  - a 2800m do Evento

R$ 419,00
+5% de ISS

R$ 619,00
+5% de ISS

Sob consulta Cortesia R$ 30,00
por dia

As diárias iniciam às 15:00h e terminam às 12:00h; a 3ª pessoa poderá ser acomodada em sofá-cama, cama de armar ou cama extra,  
segundo critérios adotados em cada hotel; valores de internet e estacionamento estão sujeitos a alteração sem prévio aviso; cobra-se 
taxa de turismo opcional de R$ 4,30 a R$ 8,00 por apartamento /dia a ser paga no check-out. Consulte condições diferenciadas para 
grupos.
As tarifas especiais oferecidas são válidas apenas para reservas através da Mello Faro e incluem o café da manhã  (exceto no Ibis 
Budget). Acesse o link indicado para reservas “online”, onde será possível o pagamento de apenas 01 ou de todas as diárias, por boleto 
bancário ou cartão de crédito. Para a maioria dos hotéis também será possível a simples garantia da reserva com o seu cartão de 
crédito e pagamento de todas as despesas diretamente ao hotel no check out. 

CLIQUE AQUI PARA RESERVAS “ONLINE” COM EMISSÃO AUTOMÁTICA DE VOUCHER
Ou entre em contato com a Mello Faro - eventos@mellofaro.com.br

Acataremos o pedido de cancelamento sem ônus quando formalmente solicitado por email para eventos@mellofaro.com.br ou por fax - 011 3155.4049, 
até 15 dias antes do início da hospedagem. O cancelamento solicitado entre 15 e 2 dias úteis antes do início da hospedagem estará sujeito à cobrança 
de 01 diária+taxas do hotel escolhido, caso não se consiga realocar o apartamento para outro participante interessado; o cancelamento solicitado após 2 
dias úteis antes da data do início da hospedagem será automaticamente penalizado com a perda de 01diária+taxas do hotel escolhido. Normalmente 
respondemos aos pedidos de cancelamento no dia útil seguinte mas, caso isso não ocorra, é imprescindível certificar-se por telefone - 011 3155.4040, 
que tenhamos recebido o seu pedido e que esteja sendo processado. A qualquer tempo, o cancelamento de reserva com pagamento através de cartão 
de crédito será penalizado com a cobrança de 2,5% referente à taxa administrativa praticada pelos cartões.

Serão  aplicadas  tarifas  aéreas  promocionais  com  todas  as  cias 
aéreas conforme disponibilidade no momento da reserva através da 
Mello  Faro,  sempre  com  possibilidade  de  pagamento  parcelado 

sem juros com cartões de crédito, segundo as condições vigentes na época. 
A informação sobre vôos será dada no atendimento.

TRANSPORTE - AEROPORTO DE ou PARA
CONGONHAS

DE ou PARA
GUARULHOS

TRANSPORTE PRIVATIVO
Preço do veículo  para até 3 pessoas (ida ou volta)

R$ 148,00 R$ 235,00
Das 23h às 5h, acrescer R$ 29,00/carro

Aproveite a vinda a São Paulo para conhecer o que a Cidade e o Estado tem para oferecer!

Informações e reservas:

Mello Faro Turismo e Viagens Ltda
Tel: 0xx11 3155.4040 - Fax: 0xx11 3155.4049 - eventos@mellofaro.com.br  
WhatsApp 11 94718.4852

Serviço privativo de acordo com horários e 
necessidade do passageiro.
Consulte valores especiais para grupos.

TRANSPORTE AÉREO

https://eventos.mellofaro.com.br/?id=214
mailto:eventos@mellofaro.com.br
http://docs.mellofaro.com.br/estadodesaopaulo.pdf
http://docs.mellofaro.com.br/passeiosporsaopaulo.pdf

	TRANSPORTE AÉREO
	Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica
	HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO

	Internet
	Garagem
	Bienal Suites * * * 
	Travel Inn Ibirapuera * * * 
	Pullman Ibirapuera * * * * *  

