Condições Gerais - Preços e Pacotes publicados site
Preços/Valores, estão sujeitos a alterações e reajustes sem prévio aviso. Assim como,
sujeitos a disponibilidade e a confirmação de lugar.
Preços/valores válidos como uma “pronta-referencia” a título de referência/orçamento.
Os preços/valores, foram baseados em disponibilidade e as condições de acordo da
Operadora, na data da montagem e publicação dos pacotes/produtos no site.
Parte Terrestre calculada com Tarifa Acordo Operadora (valores e condições
especificas), sujeita a disponibilidade no ato da reserva, podendo sofrer reajuste sem
prévio aviso.
Parte aérea calculada com Tarifa Operadora (classe especifica) considerando a regras
especificas de emissão do bilhete aéreo, em datas e voos conforme disponíveis nessa
condição, está sujeita a disponibilidade e reajustes sem prévio aviso.
O preço final será informado na confirmação da reserva.
Lugares sujeitos a disponibilidade e confirmação.
Confirme as informações e consulte as condições no momento da compra.
* As viagens internacionais, estão anunciadas em Dólar Americano (U$) ou Euro (€) e
deverão ser convertidas em reais, ao câmbio do dia do pagamento, consulte-nos para
valor em real (R$). Compra/recebimento será em moeda nacional (R$)
* Taxas de embarque não inclusas no valor. Na compra de pacote aéreo é obrigatório o
pagamento da taxa de embarque aeroportuária juntamente com pacote, valor deverá
ser acrescido na primeira parcela, no momento do fechamento.
*Preços por pessoa, válidos exclusivamente para o mercado nacional (turistas
brasileiros e/ou residentes no Brasil).
*Preços não válidos para períodos de congressos e eventos na cidade/região.
*Preços conforme acomodação escolhida, de acordo com a quantidade de pessoas
compartilhando o mesmo apartamento:
SGL: individual (single). Uma única pessoa (adulto) hospedada no apartamento.
DBL: duplo. Duas pessoas (adultos) dividindo/compartilhando o mesmo apartamento
(necessária compra de 02 pessoas)
TPL: triplo. Três pessoas (adultos) dividindo/compartilhando o mesmo apartamento
(necessária compra de 03 pessoas)
CHD, CHL e INF: crianças/menores. Uma por apartamento), conforme faixa etária
indicada de cada pacote/hotel; para condição especial de preço a criança deverá ter a
idade referida por todo o período da viagem, e desde que acomodada com dois adultos
no mesmo apartamento (verificar lei, regras, documentação e autorização, no caso de
menor desacompanhado dos pais
Aplicar preço especial de crianças (CHD, CHL e INF) desde que em apartamento com no
mínimo 2 adultos, e no máximo 1 criança por apartamento, consultar no caso de mais
crianças no mesmo apartamento.
Normalmente os hotéis acomodam no máximo 3 pessoas por apartamento, consultar
casos com mais pessoas no mesmo apartamento.
* Noite Adicional, equivale a cada diária de hospedagem (pernoite), acrescida ao pacote
padrão, com a finalidade de aumentar o número de dias/noites da viagem, valida desde
que permaneça dentro do período de validade do pacote.
* Os feriados nacionais (Carnaval, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi,
Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da Republica, Natal e

Réveillon) possuem pacotes específicos, e assim para estes períodos consultar o
tarifário correspondente. Feriados e eventos regionais, ficam sujeito a consulta. Para os
tarifários identificados como baixa ou média temporada não serão validos os preços
para hospedagem nos período de feriados, mesmo que estes estejam dentro do
respectivo mês ou validade do tarifário.
* Recomendável, consultar as Condições Gerais e Específicas do produto, e do Contrato
de Intermediação de Serviços Turísticos.
* Tanto a ordem, quanto a disponibilidade dos passeios, estão sujeitas a alterações, sem
prévio aviso, em função de variações climáticas ou motivos técnicos operacionais.

