60o Encontro Nacional da
Sociedade Numismática Paranaense
PROGRAMAÇÃO

Dia 05 de Outubro de 2018 - sexta-feira:
- 9:00 horas: Início e Abertura Solene do Encontro no Grande Salão Mabu (1° andar). Para comerciantes, expositores, colecionadores e o
público em geral desde que sejam devidamente cadastrados e identificados na portaria do salão.
- 12:00 horas às 13:00-Almoço
- 18:00 horas: encerra mento da comercialização nas mesas neste dia.

Dia 06 de Outubro de 2018 - sábado:
- 9:00 horas: Inicio e abertura do Encontro no Grande Salão Mabu para comerciantes, expositores, colecionadores e público cadastrado e
identificado.
- 10:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas: visualização das peças que compõem a V.S.O. na Sala Santos Andrade (11°
andar) somente para sócios regulares da SNP.
- 18:00 horas: Encerramento da comercialização nas mesas.
- 18:30 horas: Início da Venda Sob Oferta. Coffee break da V.S.O. - no (11 0 andar).

INFORMAÇÕES

- Vendas sob oferta:
Somente para sócios regulares da SNP. A data limite para recebimento de lances externos dos sócios regulares é até as 12:00 horas do dia 05 de
outubro de 2018, sexta-feira, impreterivelmente.
Os resultados e informações da V.S.O. serão divulgados aos sócios compradores externos até o dia 10 de Julho de 2018, terça-feira.

-Hotel:
O 60° Encontro Nacional será realizado no Hotel Mabu Curitiba Business, rua XV de Novembro n° 830, na praça Santos Andrade no Centro de
Curitiba, Paraná.
Quem desejar conhecer mais sobre o hotel, acesse wwvv.hoteismabu.com.br/hoteis/curitiba-business.
A reserva do hotel deverá ser feita com antecedência, através dos contatos:
Hotel Mabu Curitiba Business pelos telefones (41)3219-6000 ou Central de Reservas (41) 3219-1145. E-mail reservas@hoteismabu.com.br

- Valores das diárias:
Teremos tarifas e condições especiais válidas somente para este período e para este evento.

Torre Premium (4 estrelas):
-individual: RS 180,00 + 15%
-duplo:

RS 220,00 + 15%

Obs. Se conseguirem uma diária menor numa negociação direta com o hotel, muitas vezes, pagando antecipadamente e outras promoções de
fidelização, que fiquem à vontade para negociarem. Estes valores informados acima, são os negociados em contrato com a SNP e o Hotel.

Torre Royal (5 estrelas): consultar diretamente o hotel.
- Café da manhã será em caráter de CORTESIA servido no Restaurante Brasserie das 06:00 horas até as 10:00 horas.
-Check-in às 14:00 horas/Check-out às 12:00 horas.
- Early check-in (sujeito a disponibilidade):
Antes das 08:00 horas —diária completa Das 08:00 horas às 14:00 horas —meia diária
- Late check out (sujeito a disponibilidade):
Até 16:00 horas - meia diária Após 16:00 horas —diária completa
- Room tax/ doação para turismo — R$ 2.40 pax/dia,
- Internet Wireless nos apartamentos: CORTESIA.

- Estacionamento de veículos no Hotel:
R$ 28,00 + 15% para veículos pequenos e médios R$ 40,00 + 1 5 % para veículos grandes

- Alimentos e Bebidas:
É proibida a entrada de alimentos e bebidas de terceiros nas dependências d o Hotel assim como também é proibida a retirada de
alimentos e bebidas servidos dentro das dependências do Hotel.

RESERVAS DE MESAS NO SALÃO
As mesas dc comercialização terão os seguintes valores:
- Mesa simples para sócio regular da SNP junto da parede: R$ 400,00
- Mesa dupla para sócio regular da SNP junto da parede: RS 700,00
- Mesa simples para sócio regular da SNP no centro do salão: R$ 350,00
- Mesa dupla para sócio regular da SNP no centro do salão: RS 600,00
- Mesa simples para não sócio em qualquer posição: RS 500,00
- Mesa dupla para não sócio em qualquer posição: R$ 1.000,00

Quantidade total neste Encontro: 60 mesas. Faça a sua reserva de mesa através do contato: João Gualberto Abib — Presidente da SNP
Telefones: celular (41) 99127-9766 ou fixo (41) 3336-4557 E-mail: abibonds@hotmail.com

