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7º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
O Futuro da Democracia na Era Digital

Santiago, Chile | 20, 21 e 22 de abril de 2023

AGENDA PRELIMINAR INSCREVA-SE

Reservas de Hotel:
Solace Hotel Santiago, Providencia, Santiago
● Endereço: Monseñor Nuncio Sotero Sanz de Villalba 115, Providencia, Região Metropolitana, Chile
● Telefone para contato: +56 2 2270 8000
● Mais informações: Site
● Grupo: ParlAmericas

As reservas devem ser efetuadas enviando um e-mail para reservecl@solacehotel.cl, com cópia para
pcaffarena@solacehotel.cl. Por favor, tenha em mente que será necessário um cartão de crédito para
garantir a reserva. Caso tenha alguma dificuldade em acessar o link, pedimos que entre em contato com o
Natan Iorcansky via WhatsApp pelo número +54 9 11 3110 4470, ou pelo e-mail
natan.iorcansky@parlamericas.org.

Tarifa preferencial:
1) Quarto padrão: US$122,00

● Wi-Fi incluso
● Café da manhã incluso

Políticas do hotel:
− As reservas para o grupo ParlAmericas devem ser feitas até o dia 6 de abril. Após essa data, não é

possível garantir que haverá quarto disponível no hotel.
− Check-in (entrada): 15:00 / Check-out (saída): 12:00
− O hotel não tem política de cancelamento. Cancelamentos e/ou alterações de data estarão sujeitos a

uma multa equivalente ao total da estada cancelada e/ou modificada.
− Não haverá penalidade em caso de alteração da titularidade da reserva.

Transporte:
O transporte entre o aeroporto e o hotel oficial será oferecido e organizado pelo Congresso Nacional do
Chile, no momento de sua chegada e saída de Santiago. Para usufruir deste serviço, solicitamos que envie
seu itinerário de voo até o dia 3 de abril por e-mail para Natan Iorcansky:
natan.iorcansky@parlamericas.org.

Seguro-viagem:
Aconselhamos os e as participantes a contratarem seguro-viagem.
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Informações sobre COVID-19:
Viajantes não residentes precisam apresentar comprovante de vacinação ou PCR com resultado negativo
emitido até 48 horas antes do embarque para ingressar na República do Chile.

Recomenda-se verificar as políticas de saúde relacionadas ao COVID-19 vigentes nos países onde fará
escalas.

Moeda:
A moeda nacional do Chile é o Peso Chileno (CLP). Trocas de moeda estrangeira podem ser feitas em
bancos e casas de câmbio localizados no aeroporto e na maioria dos shoppings. A taxa de câmbio oficial é
de aproximadamente 805 Pesos Chilenos por um Dólar Americano.

Informações importantes:
Todos os passageiros devem possuir um passaporte válido. É responsabilidade de cada participante
consultar as autoridades consulares de seus respectivos países sobre os requisitos aplicáveis   a vistos e/ou
taxas de entrada (taxa de reciprocidade), inclusive nos países onde fará escala. Acesse a tabela de
emolumentos de vistos e vistos de turismo concedidos no exterior.

Restrições alimentares:
Pedimos, por gentileza, informar quaisquer restrições alimentares no momento de sua inscrição.

Voltagem:
No Chile, a voltagem comum é 220 V. A frequência é 50 Hz. As tomadas e plugues são do tipo C / L.

Contato:
Álvaro Terán
alvaro.teran@parlamericas.org
Secretaria Internacional do ParlAmericas
Fone: +1 (613) 947-8999
Cel.: +1 (613) 668-7988
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