EGITO MILENAR COM CRUZEIRO RIO NILO & ALEXANDRIA
20/10 a 31/10/2021 - 12 dias
Emissão da confirmação:
02/12/2021 - 14:10h

Validade da cotação:
02/12/2021 a 03/12/2021 - 14:10h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA - PARTE AÉREA + TERRESTRE + FLUVIAL (CRUZEIRO), CONFORME ACOMODAÇÃO »

R$ 20.860,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( USD 3.615,00).
EM CABINE EXTERNA / APTO SINGLE STD: R$ 27.490,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( USD 4.765,00).
EM CABINE EXTERNA / APTO DUPLO STD :

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
-Valores com taxas de embarque das cias. aéreas, da cia de navegação fluvial, aeroportos e portos, taxas adm. e de serviço do cruzeiro
fluvial e impostos gerais (exceto gorjetas guias e gorjetas cruzeiro ).
-Valores deverão ser atualizados no día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
-Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
-Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
-Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo c/3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama ou cama de
montar.
-O Cruzeiro pelo Rio Nilo é com cabine externa, não possuem varanda e não possuem apto triplo ( somente 1 cama de casal ou 2 de solteiro)
-Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
-Siglas: STD = STANDARD | USD = DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores e condições sujeitos à alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia

