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DA NATUREZA DAS PROMOÇÕES
As promoções dos sites de vendas coletivas visam um desconto bastante atrativo, para um 
número mínimo de clientes adquirindo estas promoções e  com determinadas restrições e 
condições estabelecidades para que as mesmas tenham sua validade.
Todas as promoções estão dentro de promoções especiais das companhias aéreas e 
propriedades hoteleiras, onde as mesmas destinam um pequeno número de lugares dentro 
desta promoção.

DA DISPONIBILIDADE
Todas as promoções estão sujeitas à espaço e disponibilidade, não tendo pré-bloqueio tanto 
na parte aérea, como na parte terrestre ou marítima. Estando estritamente sujeita à 
disponibilidade e confirmação no ato da reserva.
Os hotéis e companhias aéreas destinam um reduzido numero de lugares à estas 
promoções denominadas “OPERADORA” para esta finalidade.
Em caso de não disponibilidade, nos reservamos ao direito de oferecer uma outra saída 
alternativa, tanto do aéreo, como do navio ou propriedade hoteleira, sem prejuízo ao cliente, 
ou caso o mesmo não tenha flexibilidade de datas poderemos ofercer o suplemento tarifário 
cabível para sua escolha e resolução final.

DA NATUREZA CAMBIAL DAS PROMOÇÕES
O Banco Central do Brasil não autoriza compra ou venda de pacotes turísticos em moeda 
estrangeira, de modo que as promoções são veiculadas com o preço em reais, calculado na 
data da criação e organização do mesmo, levando-se sempre em conta o câmbio do dia que 
esta promoção foi criada.
Deste modo o cliente é responsável pela atualização cambial no momento do pagamento 
das taxas, pela atualização cambial na data de quitação das referidas, independente do 
câmbio que esteja na data da criação do pacote.
A remessa de pagamentos ao exterior tem altos custos e o câmbio utilizado será sempre o 
câmbio turismo da própria operadora, levando-se em conta os custos para transmissão dos 
valores a serem pagos no exterior, cujo câmbio este visa a proteção financeira da empresa, 
bem como a referida transferência seguindo a regulamentação dos bancos utlizados e seus 
custos operacionais.
Os câmbios comercial, turismo, de exportação ou paralelo não são câmbios oficiais da 
operadora, e portanto não serão utlizados para comercialização ou transação dos 
pagamento de pacotes e taxas comercializados pela operadora.
O câmbio final da operação é informado em nossa confirmação formal, com os devidos 
detalhes de pagamento. Caso o cliente não concorde com estas condições deverá ser 
solicitado o cancelamento do cupom e o devidor estorno das importâncias paga, sem 
prejuízo.

DOS AEROPORTOS SERVIDOS EM CADA PROMOÇÃO

PROMOÇÃO PUNTA CANA
Os resorts da região de Punta Cana são servidos pelos aeroportos de Punta Cana ou Santo 
Domingo respectivamente.
Quando não houver disponibilidade de voo no aeroporto de Punta Cana (este pequeno e 
com pouca oferta de voos, sempre operando como aeronaves menores), será oferecida a 
alternativa do aeroporto de santo Domingo que tem um tempo de traslado maior em relação 
ao aeroporto de Punta Cana.
Não há como se garantir a disponibiliade no aeroporto de Punta Cana, pois a oferta de 
lugares para este aeroporto.
No caso das promoções que incluam traslados desde/para o aeroporto de Punta Cana ou 
Santo Domingo, o deslocamento se fará em transporte regular desde o aeroporto até o 
resort. Sem prejuízo aos clientes.

DOS REAJUSTES TARIFÁRIOS CAMBIAIS OU AUMENTO DE PREÇO
Caso haja por parte da companhia aérea, hoteleira ou marítima algum tipo de reajuste 
tarifário, iremos oferecer outra que o faça pelo mesmo valor acordado em rotas alternativas 
ou propriedades alternativas.
Caso não haja outra companhia que o faça pelo mesmo valor e daremos a alterntiva de 
reembolso total sem prejuízo ou o suplemento tarifário caso o cliente assim o deseje.

DAS CONDIÇÕES DE VIAGENS EM PROMOÇÕES ECONÔMICAS
****É CRUCIAL A LEITURA DESTE REGIMENTO PARA EVITAR DISSABORES E UMA 
EXPERIÊNCIA DE VIAGEM DESAGRADÁVEL***

- Neste momento você está recebendo seus vouchers hoteleiros e bilhetes aéreos 
eletrônicos, os quais deverão ser impressos e rigorosamente lidos e conferidos os nomes, 
datas de voos, dias de check in e check out, grafia dos nomes, e todas as informações 
pertinentes à sua viagem. É de sua total responsabilidade a conferência dos mesmos e 
exatidão de acordo com seus planos de viagem. Não serão aceitos quaisquer pedidos de 
correção à partir de 12 horas do recebimento dos mesmos. Portanto, se algo não está 
correto, peça imediata correção e ajuste daquilo que não foi confirmado.

- Não são permitidos cancelamentos, alterações ou pedidos de reembolso, sob qualquer 
espécie ou situação, após emissão dos bilhetes aéreos e vouchers hoteleiros, traslados, 
passeios e seguros viagem.

- Todos os serviços reservados e confirmados não podem ser alterados, modificados ou 
haver qualquer espécie de troca de datas, companhias aéreas ou voos internos modificados.

- A categoria dos hotéis reservados é turista (3 estrelas), hotéis estes certificados pelo 
organismo internacional OHG de hotelaria, que classifica mundialmente os hotéis. Portanto, 
o hotel reservado ou seu similar seguem rigorosamente a classificação mundial do OHG.

- Não são permitidas alterações dos hotéis no local, contando-se com qualquer reembolso 
aqui no Brasil, pois tal situação não será aprovada e o cliente terá perda total do valor pago 
na outra alternativa hoteleira.

- É de total responsabilidade do cliente estar com o passaporte válido por pelo menos 6 
meses da data de regresso ao Brasil para todos os países do mundo, bem como vacinas e 
vistos que sejam necessários. A operadora não será responsável pelo não cumprimento das 
exigências legais de cada país que o passageiros não as cumpra. Não haverá reembolso ou 
alteração por conta desta falha do viajante. A operadora não é responsável por documentos 
de viagens, seguro saúde ou vistos.

- O seguro viagem deverá ser adquirido pelos clientes diretamente pelo sua seguradora ou 
pelo sites de empresas que vendem seguros. Não está incluído no pacote e deve ser 
adquirido diretamente pelo cliente, sob sua total responsabilidade.

- A operadora não providencia ou reserva traslados, passeios ou qualquer atividade pessoa 
que o cliente queira no local. Deverão contatar as empresas de  passeios, traslados ou 
companhias de taxi no local e aceite pagar por estes serviços diretamente no local.
- É de total responsabilidade do cliente chegar aos aeroportos com pelo menos 2-3 horas de 
antecedência dos voos para formalidades de check in e imigração.

- Caso tenham contratado antecipadamente algum traslado e o mesmo não aparecer, o 
cliente deverá reconfirmar os traslados pelo menos um dia antes no telefone que aparece no 
voucher. Caso os mesmos não apareçam deverão imediatamente ligar para avisar e pegar o 
nome de quem atendeu, marcar no voucher e tomar um taxi (guardando o recibo) e 
apresentando no regresso ao Brasil para reembolso.

- Todos os passeios saem de um local  específico de saída, indicado no voucher. Os clientes 
deverão comparecer neste local e trocar os vouchers pelo ingresso do passeio. Os passeios 
não iniciam nos hotéis.

- Taxas extras de turismo do país ou taxas não inclusas são de responsabilidade do cliente, 
bem como despesas extras no hotel com telefonemas, alimentação, bebidas e lavanderia.

- Internet é paga em todos os hotéis, poucos oferecem tal serviço gratuitamente.

- Os apartamentos nos hotéis categoria turista são pequenos e o café da manhã sempre 
continental (simples).

- Os serviços nos hotéis categoria turista são básicos, restritos e limitados. Portanto não 
esperem luxo ou atendimento de luxo nestes estabelecimentos. O serviço consiste em um 
quarto, com banheiro. Nada mais. E um café da manhã simples.

- Na Europa o trânsito é bastante intenso, portanto tenha sempre um intervalo de 5-4 horas 
para deslocamentos e embarque no voo. Bem como durante os passeios, pegue-os sempre 
pelo menos 9 da manhã para aproveitar o dia.

- Todos os hotéis exigem um cartão de crédito para garantir despesas extras que os 
hóspedes possam ter no local, de modo que sempre pedem uma pré-autorização de pelo 
menos 500 euros nos cartões, para garantir que os clientes não saiam sem pagar a conta. O 
mesmo ocorre com as locadoras no valor de 1200 euros pelo menos.

- Deverão sempre ter um cartão com um limite de pelo menos 1500 euros livres para este 
tipo de autorização.

- Não ande com documentos originais, sempre cópias. Mantenha tudo no cofre, só ande com 
pouco dinheiro e mantenha as malas trancadas com cadeado.

- Caso seja vítima de assalto ou furto registre na delegacia de polícia imediatamente.

- Caso perca passaporte, registre na embaixada do Brasil e departamento de polícia.

- Toda atenção é pouca para os pertences pessoais.

- Sempre deixe pelo  menos 200 euros guardados numa carteira nos dias de aeroportos 
para eventuais excessos de bagagem ou despesas imprevisíveis.

- Lembre-se a franquia de bagagem para Europa com Air France KLM e Turkish é de duas 
malas de 32 kg, mas não recomendamos levar tudo isso pois não caberá no quarto. 
Recomendamos uma mala por pessoa. Para o caribe somente 20 kg. Para Àsia, duas malas 
de 32 kg.

- Não aceitamos trocas de hotéis ou serviços, contando com reembolso no Brasil, por 
qualquer motivo, pois tal reembolso não ocorrerá.


