XXIV Conferência Escoteira Interamericana
Cidade do Panamá, Panamá – 2010

Escoteiros do Brasil – Boletim 03 – Maio/2010
1) INTRODUÇÃO
Este é o Boletim 03, com informações detalhadas sobre hospedagem e o procedimento de reservas nos hotéis
divulgados pelo Comitê Organizador da 24ª Conferência Escoteira Interamericana. Nele estão informações
para auxiliar nos preparativos para sua participação e para sua viagem.
Caso haja informações diferentes nos boletins anteriores, considere as informações deste Boletim 03, por
serem mais recentes e atualizadas.

2) HOSPEDAGEM
A Organização da Conferência divulgou a relação oficial de hotéis para os participantes. Em função de
experiências anteriores recomendamos que toda a delegação se hospede no Holiday Inn, que será o principal
hotel da Conferência e facilitará a organização das reuniões de delegação.
2.1) Holiday Inn
• Distancia do local da conferência: 1 km
• Características: Localizado na Cidade do Saber, próximo ao Canal do Panamá, das eclusas de
Miraflores e cercado pela exuberante vegetação tropical.
Possui quartos com TV a cabo, ar
condicionado, secador de cabelo e acesso à internet. O hotel dispõe de piscina, sala de ginástica,
restaurantes, salas de reuniões e conferências para 250 pessoas.
• Valores:
• Quarto Individual USD 129,80
• Quarto Deluxe Duplo USD 140,80
• Inclui café da manhã e 10% de impostos
• Observações:
• Será cobrada uma taxa de USD 3 por quarto, por noite, para gorjeta das camareiras
• Os serviços de refeições, restaurantes e de cozinha em geral serão acrescidos de 10% para gorjeta
de atendentes, garçons e equipes de cozinha.
2.2) Hotel Country Inn & Suites Amador
• Distancia do local da conferência: 10 km
• Características: quartos com TV a cabo, ar condicionado, secador de cabelo, cofre. O hotel dispõe de
piscina e sala de ginástica
• Valores:
• Quarto Deluxe Individual USD 110,00
• Quarto Deluxe Duplo USD 110,00
• Inclui café da manhã e 10% de impostos
2.3) Hotel Country Inn Dorado
• Características: hotel categoria 3 estrelas, com recepção 24 horas e serviço de despertador. Possui
estacionamento, quartos com TV a cabo, ar condicionado, secador de cabelo.
• Valores:
• Quarto Deluxe Individual USD 99,00
• Quarto Deluxe Duplo USD 99,00
• Inclui café da manhã e 10% de impostos
2.4) Condomínio Villas Ciudad del Saber
• Distancia do local da conferência: 400 m
• Características: unidade para grupo de 6 pessoas. Apartamentos mobiliados com 3 quartos, 2
camas em cada quarto, sala, cozinha com microondas e fechadura da porta por cartão magnético.
• Valores:
• Apartamento USD 234 (USD 39 por pessoa)
• Não inclui café da manhã
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3) PROCEDIMENTO DE RESERVAS:
A Comissão Organizadora da Conferência coordenou com a gerência dos hotéis indicados no item 2 acima,
para que cada participante possa fazer sua reserva de forma direta. Para isso deve ser preenchida a ficha de
Solicitação de Reserva (Solicitud de Reservación) disponível em www.escoteiros.org.br/conferencia2010.
Deverá ser preenchida uma ficha por apartamento e de acordo com o hotel correspondente, indicando o nome
do(s) hóspede(s) que ocupará(ão) o quarto.
É importante destacar que, na hipótese de cancelamento de alguma reserva, com antecedência mínima de 72
horas, não haverá nenhum custo. No entanto, caso a reserva seja cancelada dentro das 72 horas prévias ao
início da diária, haverá uma cobrança equivalente ao valor de uma diária, de acordo com a tarifa indicada para
o apartamento. Essa cobrança será feita diretamente no cartão de crédito indicado na ficha.
A ficha de Solicitação de Reserva correspondente ao hotel selecionado deverá ser enviada de acordo com o
quadro abaixo:

Hotel

Contato

E-mail

Fax

Holiday Inn

Diana Arango

darango@hinnpanama.com
reservas@bernhotelspanama.com

+ (507) 214-1003

Country Suítes Amador
Country Suítes El Dorado

Karla Siu

karlas@unesa.com

+ (507) 302-5426

Villas Ciudad del Saber

Jorge Medina

finanzas@scoutspanama.org

+ (507) 261-4037

Mesmo que os hotéis tenham uma estimativa do número de apartamentos que podem ser ocupados durante a
Conferência, recomendamos não deixar a solicitação de reservas para a última hora. A data limite para
solicitação de reserva de apartamentos é 30 de junho de 2010. Após esta data as reservas estarão
sujeitas a disponibilidade e terão tarifas superiores às oferecidas para a Conferência.
Finalmente, esclarecemos que o processo de inscrição na Conferência não implica na reserva da
acomodação e esta, por sua vez, não implica na inscrição na Conferência, motivo pelo qual cada
participante deve enviar as duas fichas: a Ficha de Inscrição diretamente ao Escritório Nacional dos
Escoteiros do Brasil, conforme divulgado no Boletim 02 e a Ficha de Solicitação de Reserva conforme
indicado neste Boletim.
Para que possamos ter o controle das reservas dos membros da Delegação Brasileira, deverá ser enviada
cópia da ficha de Solicitação de Reserva para o Chefe da Delegação, Ricardo Stuber, no e-mail
ristuber@gmail.com.

4) REUNIÃO PRESENCIAL DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA
No dia 26 de junho (sábado), será realizada uma reunião presencial de toda a delegação em Curitiba.
A reunião será realizada no Escritório Regional do Paraná (Rua Ermelino de Leão, 492 – Curitiba/PR) e terá
início às 9h.

5) 39ª CONFERÊNCIA ESCOTEIRA MUNDIAL e 11º FÓRUM MUNDIAL DE JOVENS

Cada participante do Brasil será um embaixador dos eventos mundiais que os
Escoteiros do Brasil organizarão em 2011.
A 24ª Conferência Escoteira
Interamericana será uma boa oportunidade para reencontrar amigos, ou fazer
novas amizades, e claro, convidar todos para o 11º Fórum Mundial de Jovens e
para a 39ª Conferência Escoteira Mundial. Teremos um stand na conferência
para promover estes eventos, e todos os membros da Delegação estarão
convidados para auxiliar nos trabalhos de divulgação.

Outras informações serão disponibilizadas no site www.escoteiros.org.br/conferencia2010
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