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Boletim informativo 

 

16ª Assambleia Plenária do ParlAmericas  

 30 de outubro a 1º de novembro de 2019 | Assunção, Paraguai 

 
 
 
 
Vistos: 
Todos os participantes devem ter um passaporte válido, e, em certos casos, um visto. Os participantes são 
responsáveis por confirmar com as autoridades consulares de seus respectivos países os documentos aplicáveis 
necessarios para entrar no Paraguai e em qualquer outro país através do qual viajem.  
 
Hotel: 
Palmaroga Hotel: 

• Endereço: Palma 853 e/ Montevideo y Ayolas, Asunción, Paraguay. 

• Código de grupo: ParlAmericas  
 

As reservas devem ser feitas antes de 15 de outubro, entrando em contato com o Coordenador do Grupo, Sr. 
Juan Domínguez, pelo e-mail reservas@palmaroga.com, ou pelo telefone + 595-21-442-254. Por favor, tenha o 
seu número de cartão de crédito a mão ao fazer a reserva. Se você precisar de ajuda, entre em contato com a 
Sra. Andrea Marriaga pelo telefone 1-613-947-8999 (escritório), pelo WhatsApp no telefone + 1-226-606-1533 ou 
via e-mail, andrea.marriaga@parlamericas.org . 
 

  
Tarifa preferencial: 

1) Habitação Standard- $78.00 USD/noite (Impostos incluidos) 
2) Habitação Standard duplo - $95.00 USD/ noite (Impostos incluidos) 
3) Habitação Standard triplo - $123.00 USD/ noite (Impostos incluidos) 
4) Habitação Duplex - $119.00 USD/ noite (Impostos incluidos) 
5) Habitação Suíte Executiva e premium - $111.00 USD/ noite (Impostos incluidos) 

 
As tarifas incluem café da manhã buffet e Wifi 
 
Políticas do hotel: 

• A reserva deve ser feita realizarse baixo o grupo ParlAmericas antes de 15 de outubro de 2019. Após  
essa data não há espaço garantido no hotel 

• Check-in (entrada): 14:00 / Check-out (partida): 12:00 

• Política de cancelamento: Os cancelamentos recebidos até 1 (uma) semana antes de entrar no hotel serão 
gratuitos. Após essa data haverá uma penalidade equivalente a uma (1) noite de hospedagem. 

 
Transporte: 
O serviço de transporte entre o aeroporto e o hotel oficial será oferecido  e organizado pelo Hotel Palmaroga. 
Para receber este serviço, solicitamos que, por favor, envie seu itinerário de voo antes do 15 de outubro para a 
Sra. Andrea Marriaga, andrea.marriaga@parlamericas.org  
 
Contato da Secretaria Internacional de ParlAmericas: 
Andrea Marriaga  
andrea.marriaga@parlamericas.org  
Tel: +1 (613) 947-8999 / Cel: +1 (226) 606-1533 
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