PORTUGAL TOTAL - NORTE A SUL com SANTUÁRIA DE FÁTIMA
04/10 a 15/10/2022 - 12 dias
Emissão da confirmação:
25/01/2022 - 16:11h

Validade da cotação:
25/01/2022 a 26/01/2022 - 16:11h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA + CRUZEIRO) DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

R$ 19.050,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( Valor em EUR 2.990,00)
APTO SINGLE STD: R$ 24.780,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( Valor em EUR 3.890,00)
APTO DUPLO STD:

Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 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.
OBS. APTO TRIPLO Venda somente sob consulta de disponibilidade.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de até 4% para esta modalidade de pagamento, podendo ser 50% no ato e saldo a 30 dias.
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X através de cheques pré para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 04X iguais - VISA / MASTER / OUTROS.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X, que deverão estar quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração de acordo a variação cambial, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.

