CGI/AGI – MARÇO/2017 – ABC / SP
Local das reuniões dia 25 e 26:
Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira: Rua Barão do Rio Branco, 430 - Vila Eldizia – Santo
André – SP – CEP 09181-610
Fone: (11) 4425-7096.
Tem um estacionamento na mesma calçada, no nº 810, R$ 6,00 o período, pago na secretaria da
Casa Espírita.
HOTEL IBIS
Av. Industrial 885 - Bairro Jardim (em frente do Shopping Grand Plaza)
Fone: (11) 4979-7800
Site: www.accorhotels.com.br
E-mail reservas: h5672-re@accor.com.br com cópia para
h5672-gm@accor.com.br
Contato: não há necessidade de indicar nenhum nome, mas a Gerente Ymara Cannizza poderá
ajudar em eventual necessidade.
Preço da diária: R$ 110,00 + 5% taxas
Café da manhã cobrado a parte: R$ 19,00 (teremos café da manhã no local das reuniões no Geraldo
Ferreira)
Estacionamento: R$ 15,00/dia
OBS : padrão IBIS só tem cama de casal nos apartamentos
HOTEL PLAZA MAYOR
Rua Cel. Fernando Prestes, 278 – Centro - Santo André/SP
Fone: (11) 3629-6900
Site : www.hotelplazamayor.com.br
Contato: Maurício
E-mail reservas: reservas@hotelplazamayor.com.br
Preço da diária: R$ 157,50 + 5% taxas com café da manhã incluso
Estacionamento: R$ 15,00/dia
OBS.: hotel tem apartamentos duplo c/cama de casal e cama de solteiro e triplo.
No sábado dia 25 será servido almoço no próprio local, ao valor de R$ 20,00 por pessoa,
incluindo suco e sobremesa, e no final da tarde um caldo.
OBS.: 1) No sábado dia 25 será servido almoço no próprio local das reuniões, ao
valor de R$ 20,00 por pessoa, incluindo suco e sobremesa, e no final da
tarde um caldo.
2) Cada um deverá fazer sua reserva diretamente nos hotéis.
3) Se possível avisarem com antecedência data, local e hora de
chegada, para que possamos nos organizar na recepção.
4) Aqueles que necessitarem de carona, favor entrar em contato
com a secretaria.
__________________________________________________________________________________
Rua Humaitá, 569 - Bela Vista - São Paulo/SP. CEP: 01321-010.
Fone: (11) 3105-5894 www.alianca.org.br alianca@alianca@org.br

