
Tipo de Quarto Quinta         28/06 Sexta
29/06

Sábado
30/06

Domingo
01/07

Segunda
02/07

Terça
03/07

Taxa de Resort - US$ 18 por dia + taxas Distância a pé do MGM Grand

Quarto Standard
MGM Grand

120.00$                        205.00$                        205.00$                        120.00$                        120.00$                        83.00$                          

Quarto Standard
MGM Grand West Wing

115.00$                        195.00$                        195.00$                        115.00$                        115.00$                        73.00$                          

Tipo de Quarto Quinta         28/06 Sexta
29/06

Sábado
30/06

Domingo
01/07

Segunda
02/07

Terça
03/07

Taxa de Resort - US$ 18, por dia + taxas Distância a pé do MGM Grand

Suite Signature Deluxe 120.00$                        205.00$                        205.00$                        120.00$                        120.00$                        95.00$                          

Tipo de Quarto Quinta         28/06 Sexta
29/06

Sábado
30/06

Domingo
01/07

Segunda
02/07

Terça
03/07

Taxa de Resort - US$ 18, por dia + taxas Distância a pé do MGM Grand

Quarto Standard
na MainTower

63.00$                          118.00$                        118.00$                        63.00$                          63.00$                          63.00$                          

Quarto Standard
na Pyramid Tower

56.00$                          100.00$                        100.00$                        56.00$                          56.00$                          56.00$                          

Tipo de Quarto Quinta         28/06 Sexta
29/06

Sábado
30/06

Domingo
01/07

Segunda
02/07

Terça
03/07

Taxa de Resort - US$ 18, por dia + taxas Distância a pé do MGM Grand

Quarto Standard 90.00$                          195.00$                        195.00$                        90.00$                          90.00$                          90.00$                          

Tipo de Quarto Quinta         28/06 Sexta
29/06

Sábado
30/06

Domingo
01/07

Segunda
02/07

Terça
03/07

Taxa de Resort - US$ 18, por dia + taxas Distância a pé do MGM Grand

Quarto Standard Park Avenue 82.00$                          148.00$                        148.00$                        82.00$                          82.00$                          82.00$                          

* US$ 30,00 extra por pessoa, independentemente da idade, por noite para cada terceira e quarta pessoa que compartilham o mesmo quarto com 2 camas.

* US$ 35,00 extra por pessoa, independentemente da idade, por noite para cada terceira e quarta pessoa que compartilham o mesmo quarto com 2 camas.

New York 
New York Taxa do Resort inclui:  Acesso completo à internet (espaço público e no 

quarto), chamadas locais e gratuitas ilimitadas, impressão de cartão de 
embarque, acesso ao centro de fitness para hóspedes maiores de 18 anos e 

2 passes para 1 passeio de montanha russa (1 por quarto).

6 minutos
* Cama king-size garantida - US$ 5,00 de domingo a quinta  e US$ 8,00 de sexta-feira a sábado, além da tarifa diária do quarto.

* Duas camas garantidas - US$ 10,00 de domingo a quinta e US$ 12,00 de sexta a sábado, além da tarifa diária do quarto.

* US$ 30,00 extra por pessoa, independentemente da idade, por noite para cada terceira e quarta pessoa que compartilham o mesmo quarto com 2 camas.

Monte Carlo
Taxa do Resort inclui:  Acesso completo à internet (espaço público e no 
quarto), chamadas locais e gratuitas ilimitadas, impressão de cartão de 

embarque e acesso ao centro de fitness para hóspedes maiores de 18 anos.
12 minutos

* Cama king-size garantida ou duas camas - US$ 10,00 por noite, além da tarifa diária do quarto.

Luxor Taxa do Resort inclui:  Acesso completo à internet (espaço público e no 
quarto), chamadas locais e gratuitas ilimitadas, impressão de cartão de 

embarque e acesso ao centro de fitness para hóspedes maiores de 18 anos.
15 minutos

* Cama king-size garantida - US$ 4,00 de domingo a quinta  e US$ 8,00 de sexta-feira a sábado, além da tarifa diária do quarto.

* Duas camas garantidas - US$ 8,00 de domingo a quinta e US$ 12,00 de sexta a sábado, além da tarifa diária do quarto.

* US$ 40,00 extra por pessoa, independentemente da idade, por noite para cada terceira e quarta pessoa que compartilham o mesmo quarto com 2 camas.

Signature MGM Taxa do Resort inclui: acesso completo à internet (espaço público e no 
quarto), chamadas locais e gratuitas ilimitadas, impressão de cartão de 

embarque, serviço notarial e cafeteira/máquina de fazer chá.
11 minutos

* Sem custo adicional para cama garantida. Todos os quartos têm camas king-size com um sofá-cama.

 Uma cobrança suplementar por noite se aplica se for solicitado um tipo preferido de cama (1 cama, 2 camas) no momento da reserva. 

A taxa diária de resort é uma taxa obrigatória, cobrada em separado pelo hotel e complementar à tarifa noturna do quarto de hotel de LCI.
As diárias de hotel e taxa de resort não incluem o imposto de 13,38% 

Todas as diárias de hotel e taxas de resort são válidas a partir de 30 de junho de 2017 e estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.  

 Convenção de Lions Clubes International 
DE 29 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2018

LAS VEGAS, NV, EUA
DIÁRIAS DOS HOTÉIS E PROXIMIDADE DO MGM GRAND

Veja abaixo a lista dos hotéis participantes da convenção e o preço da diária para LCI por pernoite.  As reservas nestes hotéis somente podem ser feitas pela Divisão da Convenção do LCI. Não contate o hotel diretamente.  Todos os eventos da convenção serão realizados no MGM Grand, com exceção do Desfile Internacional.  Visite-nos online em www.lionsclubs.org para conferir as notícias sobre a convenção.

OBSERVAÇÃO:  Todas as solicitações são processadas de acordo com a ordem de chegada.  (Os quartos estão sujeitos à disponibilidade)  
Um número mínimo de 2 noites é requerido para reservar sua hospedagem com LCI.  A reserva de um quarto em datas diferentes das listadas abaixo estará sujeita à disponibilidade do hotel e à taxa aplicável pelo hotel.  
Dúvidas podem ser encaminhadas ao:  Departamento de Inscrições e Hospedagem de Lions Clubs International pelo telefone (630) 468-6914 ou e-mail registration@lionsclubs.org. 

Para fazer uma reserva de hotel com LCI, favor apresentar:
*  Seu Formulário de Reserva do Hotel e Inscrição da Convenção 
*  US$ 200 para Taxa de Inscrição para a Convenção e Depósito do Hotel.

As reservas de hotel para a convenção de Lions Clubs International serão feitas automaticamente no hotel atribuído à delegação até 12 de janeiro de 2018.  Após 12 de janeiro, pode-se fazer reservas em qualquer hotel do bloco de hotéis de LCI, sujeito à disponibilidade de vagas.  

Convenção de Lions Clubs International em Las Vegas - Apartamento Duplo - US$

* Todos os quartos do West Wing têm camas king-size.

* US$ 40,00 extra por pessoa, independentemente da idade, por noite para cada terceira e quarta pessoa que compartilham o mesmo quarto com 2 camas.

* Cama king-size garantida - US$ 14,00 de domingo a quinta e US $ 18,00  de sexta-feira a sábado, além da tarifa diária do quarto.

* Duas camas garantidas - US$ 14,00 de domingo a quinta  e US$ 18,00 de sexta a sábado, além da tarifa diária do quarto.

MGM Grand Hotel
(Sede e Hotel DGE) Taxa do Resort inclui: acesso completo à internet (espaço público e no 

quarto), chamadas locais e gratuitas ilimitadas, impressão de cartão de 
embarque, serviço notarial e acesso ao centro de fitness para hóspedes 

maiores de 18 anos.

Todos os eventos serão realizados no MGM Grand, com exceção do Desfile Internacional

* Quartos king-size garantidos - US$ 10,00 de domingo a quinta  e US$ 15,00  de sexta a sábado, além da tarifa diária do quarto.

* Duas camas garantidas - US$ 20,00 de domingo a quinta  e US$ 25,00 de sexta a sábado, além da tarifa diária do quarto.


	Las Vegas

