
CARTAGENA 2015
21-27 Maio 2015

Hospedagem no magní�co resort DECAMERON CARTAGENA , de primeira classe

FAM TRIP SCAN-SUISSE

SISTEMA ALL INCLUSIVE DURANTE TODA A VIAGEM 
Bebidas e alimentação totalmente incluídas e ilimitadas!

ROTEIRO DETALHADO:

Dia 1 - 21 Mai | QUI: SÃO PAULO - BOGOTÁ
Comparecimento no aeroporto de Guarulhos às 23:00 para procedimentos de embarque no 
voo Avianca # 248, partindo às 01:25 (do dia 22/Maio).

Dia 2 - 22 Mai | SEX: BOGOTÁ - CARTAGENA
Chegada prevista em Bogotá às 05:30. Conexão imediata no voo Avianca # 9540, partida às 
07:29 e chegada prevista às 08:54. Recepção e traslado para o belíssimo Decameron Carta-
gena, resort de primeira classe, com infraestrutura internacional. Acomodação em sistema all 
inclusive. Dia livre para curtir o resort! Pernoite.

Dia 3 - 23 Mai | SAB: CARTAGENA
Dia inteiramente livre para usufruir o resort ou fazer um belíssimo passeio pela cidade de 
Cartagena, com sua história única - Uma impressionante cidade forti�cada com resquícios do 
século passado. Pernoite.

Dia 4 - 24 Mai | DOM: CARTAGENA
Dia inteiramente livre para usufruir o resort ou realizar passeios opcionais. Aproveite o mar do 
Caribe! Pernoite.

Dia 5 - 25 Mai | SEG: CARTAGENA
Dia livre. Pernoite.

Dia 6 - 26 Mai |  TER: CARTAGENA - DECAMERON BARU - CARTAGENA
Passeio de familiarização à Ilha Baru, com visita ao magní�co resort Decameron Baru, onde 
teremos a oportunidade de usufruir toda sua infra estrutura e belíssima praia! Retorno no �nal 
do dia. Pernoite.

Dia 7 - 27 Maio | QUA: CARTAGENA - BOGOTÁ - SÃO PAULO
Logo após o café da manhã, traslado ao aeroporto de Cartagena para procedimentos de 
embarque no voo Avianca # 9759, partida às 12:21 e chegada prevista em Bogotá às 13:48. 
Conexão imediata no voo Avianca # 249, partida às 15:20 e chegada prevista às 23:30.

Hora de dizer adeus aos novos amigos! Até a próxima!

Venha participar desta nova viagem ao paradisíaco Caribe, para 
a incrível cidade de Cartagena, a pérola da Colômbia, com seu 

centro histórico forti�cado e belíssimas praias, um local de 
encanto europeu que remete à época da colonização espanhola, 

com tudo o que o Caribe tem de melhor!

HOTELARIA CONFIRMADA:
CARTAGENA: Hotel Decameron Cartagena 
Resort (Categoria Primeira Classe)

- Passagem aérea voando Avianca em classe 
turista promocional
- Acomodação no Decameron Cartagena, 
sistema all inclusive com bebidas domésticas e 
alimentação ilimitada
- Traslado aeroporto resort aeroporto em grupo

Tarifa Agente de viagens: 799
Taxa embarque / emissão: 198
Tarifa passageiro normal 
(Comissionável em 10%): 999

FORMA DE PAGAMENTO:
Para reserva: Sinal de USD 200 pp ao câmbio 
do dia (valor não reembolsável em caso de 
cancelamento) 
Saldo em 3x sem juros pelo cheque, carnê ou 
cartão (através da �cha Santander).

Agente: Entrada 30% e saldo em 3x sem juros 
pelo cheque, carnê ou cartão.

Passageiro pagante: Entrada 30% e saldo em 
4x sem juros pelo cheque, carnê ou cartão.

O agente deve ter vínculo empregatício ou cadastro há 
pelo menos 2 anos em operadoras de turismo e provar que 
realizou vendas para estes provedores no período mínimo 
de 2 anos. Free lancer serão aceitos, desde que sigam esta 
restrição de vendas/cadastro com as operadoras de turismo 
de no mínimo dois anos.

No caso da tarifa cliente normal o agente é comissionado e 
a forma de pagamento será entrada 30%, e saldo em 4x 
sem juros pelo carnê, cheque ou cartão.

A viagem inclui:

Tarifas em USD | Pacote Aéreo e Terrestre:

TARIFA ESPECIAL PARA 
AGENTE DE VIAGENS 

(destinada aos pro�ssionais do turismo)
e possibilidade de acompanhantes ou clientes 

preferenciais, com a tarifa 
imbatível (para clientes normais):
Leve com você um amigo 

ou cliente preferencial.

Reservas e informações:
email: scan-suisse@scan-suisse.com.br - Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br

Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista SP Capital - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106


