JAPÃO - FLORADA CEREJEIRAS C/TÓQUIO - HIROSHIMA - KYOTO OSAKA & DUBAI
24/03 a 07/04/2022 - 15 dias
Emissão da confirmação:
25/01/2022 - 17:09h

Validade da cotação:
25/01/2022 a 26/01/2022 - 17:09h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA - PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA = PACOTE COMPLETO »
APTO DUPLO STANDARD

:

R $ 36.050,00

com todas as taxas e impostos (Valor em USD 6.490,00),

exceto gorjetas para

com todas as taxas e impostos (Valor em USD 8.670,00),

exceto gorjetas para

guias / motoristas = USD 91,00 *
APTO INDIVIDUAL-SGL STD:

R $ 48.990,00

guias / motoristas = USD 91,00 *

Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque e outras taxas (R $ 1.990,00), reconfirme
esta política no ato da compra do pacote.
Crianças 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.
APTO TRIPLO ADULTO, mesmo valor em APTO DUPLO, ea probabilidade é sujeita a
disponibilidade, portanto vendas unicamente sob consulta.
(*) As gorjetas podem ser pagas antecipadamente, convertidas em reais conforme câmbio do dia,
assim como parceladas junto com o pacote.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de 3% sobre o valor do pacote, exceto sobre taxas, podendo parcelar em 2X (ato e 30 dias)
Opção 2: VERIFICAÇÕES PRÉ - Entrada de 15% com check / dinheiro e saldo em 09X através de cheques pré-datados (residentes no RS).
Opção 3: CARTÃO DE CRÉDITO - Entrada de 30% com cheque ou dinheiro e saldo em 04X iguais no VISA / MASTER / OUTROS.
Opção 4: BOLETO - Entrada de 30% com cheque ou dinheiro e saldo no BOLETO em 6X, devendo estar quitados antes da viagem.
OBS.: O valor por pessoa foi convertido de DOLAR para reais (R $) ao câmbio oficial; ele está sujeito à alteração sem aviso prévio, de acordo a
variação cambial, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.

