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Boletim informativo 
 

4º Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudança Climática 
Avançando a Ação Climática por meio da Legislação e Supervisão Parlamentar 

Paramaribo, Suriname | 8 e 9 de agosto de 2019 
 
 

 
 
Vistos: 
Todo viajante deve possuir passaporte válido e, em certos casos, um visto. Caso seja, necessário obter um 
visto favor preencher o formulário de solicitação de visto  (pelo menos duas semanas antes do evento), junto 
con um página de passaporte a Ms Andrea Marriaga andrea.marriaga@parlamericas.org. É da 
responsabilidade de cada participante confirmar com as autoridades consulares de seus respectivos países 
os documentos necessários para a entrada no Suriname, e em quaisquer outros países pelos quais farão 
escala.  
 
Vacina contra febre amarela: 
Todos os visitantes devem apresentar o certificado de vacinação contra a febre amarela ao entrar no 
Suriname. 
 
Hotel: 
Royal Torarica 

• Endereço: Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, Suriname 
• Site: https://www.royaltorarica.com/ 
• Nome do grupo: ParlAmericas 

 
As reservas podem ser feitas preenchendo o formulário que se encontra na última página deste documento, 
que deve ser enviando para a Coordenadora do Grupo do hotel, Sra. Helianthe Fris, por e-mail a 
corporate@torarica.com, com cópia a andrea.marriaga@parlamericas.org. Por favor, tenha o seu número de 
cartão de crédito a mãos ao fazer a reserva. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Sra. Andrea 
Marriaga pelo telefone 1-613-594-5222 (escritório), pelo WhatsApp no número +1-226-606-1533 ou, por e-
mail a andrea.marriaga@parlamericas.org. 

  
Tarifa preferencial: 
1) Quarto Individual Standard - inclui Wi-Fi e buffet de café da manhã: USD 125 (inclui impostos). 

 
Política do Hotel: 

• Caso não haja mais disponibilidade, o ParlAmericas poderá indicar outro hotel. 
• Check in: 17:00 / Check-out: 13:00 
• Política de cancelamento: Serão gratuitos os cancelamentos feitos até 24 horas do dia do check-in, 

desde que realizados antes das 17h00. 
 
Transporte: 
O serviço de transporte entre o aeroporto e o hotel oficial será oferecido pra os participantres pela Assembleia 
Nacional do Suriname, na sua chegada e partida de Paramaribo, considerando as datas oficiais da reunião. 
Para receber este serviço, solicitamos que por favor, envie seu itinerário de voo para Andrea Marriaga, pelo 
e-mail andrea.marriaga@parlamericas.org, antes de 2 de agosto de 2019. 
 
Contato: 
Andrea Marriaga 
andrea.marriaga@parlamericas.org / Tel: +1 (613) 594-5222 / Cel: +1 (226) 606-1533 

REGISTRE-SE AQUI  AGENDA PRELIMINAR 
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NOME(s) DO HÓSPEDE:   
 

Informação Geral 

IMPORTANTE 
Check-In       17H00 / 5 p.m.    – Por favor, verifique seu itinerário de voo 
Check-Out    13H00 / 1 p.m.   - Por favor, verifique seu itinerário de voo 

ENDEREÇO: 
 
PAÍS/CIDADE:     ESTADO/PROVÍNCIA:   TELEFONE: 
 
E-MAIL:  

TIPO DE ACOMODAÇÃO E TARIFA ESPECIAL DO DIA     INCLUIR BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ E INTERNET:                                                               
 
Quarto Individual Standard -     TARIFA DE QUARTO COM IMPOSTOS E TAXAS $ 125 US 
 
DATA DO CHECK IN:    DATA DO CHECK OUT:  TOTAL DE NOITES DE HOSPEDAGEM:  

COMPANHIA AÉREA, No. DO VOO, HORA DE CHEGADA: 
 

REQUERIMENTOS ESPECIAIS:  
 
 

NÚMERO DO CARTÃO DE CREDITO: 
DATA DE EXPIRAÇÃO: 
NOME NO CARTÃO DE CRÉDITO: 
ENDEREÇO DE COBRANÇA:  
 
 
 

OBSERVAÇÕES: Internet e café da manhã incluídos 
 
Por favor, esteja ciente de que as reservas devem ser garantidas com um cartão de crédito, que deverá ser fornecido dentro de 
dois dias após o recebimento da carta de confirmação. 
 
Política de cancelamento 
Serão gratuitos os cancelamentos feitos até 24 horas do dia do check-in, desde que realizados antes das 17h00. Será cobrado o 
valor relativo à primeira noite para cancelamentos feitos dentro de 1 dia útil, antes das 17h00 do dia do check-in, e no shows. 
Cancelamentos feitos por telefone devem ser comprovados por meio de um número de confirmação dado pelo hotel.  
. 


