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LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH 4*
Hotel no edifício original totalmente reformado 
com uma arquitetura e designer moderno conser-
vando a histórica fachada do edifício com vistas 
ao Parque Shepherds Bush. Conta com um total 
de 217 quartos em 8 andares. O hotel oferece dois 
restaurantes e um spa.

LONDRES
THISTLE KENSINGTON GARDENS 4*
Hotel perfeitamente situado ao lado do Hyde Park 
Hotel no bairro de Kensington e a poucos metros 
das lojas do West End e Harrods. Muito próximo 
do metroô de Paddington. O hotel conta com 175 
quartos e várias salas de estar totalmente equi-
padas.

LONDRES
PARK PLAZA RIVERBANK 4*
Este luxuoso hotel de 4* encontra-se no lado sul 
do rio Támesis, a 500 metros do metrô de Londres 
próximo de Westminster, o London Eye, as Casas 
do Parlamento e o Big Ben. Oferece conexão Wi-Fi 
gratuita e habitações com ar condicionado e TV de 
tela plana. Serviço de quarto 24 horas.

LONDRES
HOLIDAY VILLA 3*
Hotel situado na zona de Leinster Garden. Próximo 
de Bayswater e da zona de centros comerciais, 
Portobello e Notting Hill. Todas as habitações 
estão cuidadosamente desenhadas para satisfazer 
as necessidades dos clientes mais exigentes que 
viagem para Londres. Este acolhedor hotel conta 
com um total de 92 elegantes quartos com chu-
veiro privado.

PARIS
HOLIDAY INN PORTE CLICHY  4*
Situado no coração de Clichy, este hotel conta com 
um total de 264 quartos à prova de som e com 
Wi-Fi gratuito, TV de tela plana com canais via 
satélite, cafeteira e menu de almofadas.

BRUXELAS
HC BRUSSELS  3*
Situado no coração do distrito de Art Nouveau de 
Bruxelas e a 10 minutos da emblemática Grand 
Place, oferece a seus hospedes habitações exterio-
res modernas e confortáveis, assim como um ban-
heiro bem amplo e completamente equipado para 
desfrutar de sua estadia, agradável e acolhedora.

PARIS
MERCURE PARIS QUAI IVRY  4*
Hotel tem uma localização privilegiada, as mar-
gens do Sena e próximo do centro de esporte e 
lazer Paris Bercy Palais Omnisport e da Biblioteca 
Nacional da França. Ocupa um moderno e cômodo 
edifício. Oferece um restaurante, um bar e uma 
ambiente de negócios com 8 salas de reuniões. 
Dispõem de 152 quartos bem equipados com ar 
condicionado, TV LCD com canais internacionais 
e banheiros totalmente equipados. Tem o restau-
rante L’allée com cozinha gourmet francesa.

BRUXELAS
MARIVAUX 4*
Hotel situado no coração de Bruxelas à 10 minu-
tos do Grand Place e a 200 metros área peatonal. 
Oferece 96 confortáveis quartos de estilo contem-
porâneo e totalmente equipados. Dispõem de 10 
salas privadas.

PARIS
IBIS PORTE ORLEANS  3*
O hotel Ibis Paris Porte D’Orleans encontra-se 
em Paris, ao sul do bairro de Montparnasse e a 
10 minutos a pé da estação de metrô de Porte 
d’Orleans. Este estabelecimento possui um bar 
com terraço e um restaurante, conexão Wi-Fi 
gratuita e oferece estacionamento coberto por 
um suplemento. Suas habitações contam com ar 
condicionado, TV de tela plana e um banheiro pri-
vado com ducha e secador e vistas maravilhosas 
da cidade ou do jardim.

AMSTERDAM
RAMADA APOLLO 4*
Situado junto ao Rembrandtpark e da rodovia A10 
de Amsterdam, oferece modernas e elegantes habi-
tações. Dispõem de um sky bar no 17º andar com 
visitas panorâmicas de Amsterdam e conexão Wi-Fi 
gratuita. Os quartos possuem ar condicionado, TV 
de tela plana, chá, café e sala de estar.

PARIS
HOTEL MERCURE PORTE 
VERSALLES EXPO 4*
Muito próximo do centro de exposições Porte de 
Versailles, e ao metrô que conduz ao centro de 
Paris em apenas 20 minutos. O hotel oferece 288 
quartos em 7 andares, restaurante, bar e um es-
paçoso vestíbulo.

BORDEAUX
NOVOTEL LE LAC  4*
O hotel encontra-se as margens do lago Bordeaux 
e conta com uma piscina ao ar livre com cadeiras 
e guarda-sol. As habitações tem ar condicionado, 
TV a cabo, minibar e Wi-Fi gratuito. Dispõem de 
serviços de quarto 24 horas todos os dias.
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FRANKFURT
HOTEL NH MOERFELDEN 4*
Situado em Morfelden, a uns 2,5km do centro da 
cidade, mas com boas conexões com a rede de 
transportes. As habitações são decoradas com 
bom gosto e possui uma varanda ou terraço.

FRANKFURT
LEONARDO ROYAL 4*
Encontra-se em um imponente arranhacéu de 28 
andares com habitações totalmente equipadas para 
tornar sua estadia a mais agradável possível, situ-
ado clientes, situado  no distrito de Sachsenhausen, 
com pitorescas tabernas de sidra, cafeterias com 
terraços de frente.

AMSTERDAM
HOLIDAY INN EXPRESS 
SLOTERDIJK 4*
Situado junto a uma das principais estações de 
trem de Amsterdam. Com excelentes conexões e 
somente à 5 minutos da estação central de Ams-
terdam em trem. Todas as habitações são moder-
nas com excelente roupa de cama, TV com canais 
internacionais e facilidades para se fazer um belo 
café ou chá.

FRANKFURT
TRYP BY WINDHAM 4*
Situado no centro de Frankfurt. Próximo da es-
tação de trem Frankfurt Hauptbahnhof e da Feira 
de Frankfurt. Instalações de vanguarda com 142 
modernas habitações em um ambiente de frescor 
e amigável, o Tryp by Wyndham Frankfurt próximo 
do rio Meno oferece uma suave estadia para todos 
os seus hóspedes.

BERLIM
ART´OTEL KUDAM 4*
Conta com 152 elegantes habitações inspiradas 
na obra de Andy Warhol. Todas estas habitações 
exibem obras de arte originais de Warhol e e
Cuenta con 152 elegantes habitaciones inspiradas 
en la obra de Andy Warhol. Todas estas habita-
ciones exibem obras de arte originales de Warhol, 
conexão Wi-Fi gratuita, escritório com auto aque-
cimento e refrigeração, quartos com banheiros 
totalmente equipados com duchas e camas extra 
largas.

MUNIQUE
COURTYARD BY MARRIOTT  4*
O hotel encontra-se situado no animado distrito 
de Haidhausen, somente a 3 minutos a pé da 
estação Ostbahnof. Encontra-se a 7 minutos do 
centro urbano de Munique. Oferece 225 comodas 
e espaçosas habitações com uma ampla sala, tam-
bém dispõem de ferro, ar condicionado, cafeteira 
e minibar.

BERLIM
LEONARDO ROYAL 
ALEXANDERPLATZ 4*
Hotel situado no coração de Berlim no vibrante 
bairro de Mitte com numerosas boutiques e res-
taurantes. Muito próximo da famosa Alexander-
platz e a poucos minutos das numerosas atrações 
turísticas de Berlim. Conta com 346 habitações 
totalmente equipadas e com Wi-Fi grátis.

MUNIQUE
ANGELO LEUCHTENBERGRING  4*
O hotel Angelo Leuchtenbergring está localizado 
próximo da estação de trem S-Bahn. O hotel está 
a poucos minutos do metrô da Plaza Marienplatz. 
O conforto moderno e o designer funcional de 
suas 146 habitações contam com TV tela plana 
via satélite e Sky, climatização individual, cofre, 
máquina de café e chá e piso radiante no banheiro 
e telefone.

BERLIM
ANDELS HOTEL 4*
Hotel situado a 6 paradas do elétrico da Plaza Ale-
xanderplatz, oferece bar com vistas panorâmicas a 
Berlim, restaurante com estrelas de Michelin, spa 
com ginásio aberto 24 horas e elegantes habita-
ções com reprodutor de DVD, TV de tela plana, 
cofre, conexão Wi-Fi gratuita. A estação de metrô 
de Landsberger Allee está a 200 metros do hotel.

BUDAPEST
NOVOTEL CENTRUM BUDAPEST 4*
Localizado no centro. O hotel está localizado 
em um edifício Art Nouveau catalogado como 
monumento histórico construído em 1911 e um 
dos mais charmosos da cidade. As habitações são 
espaçosas e com designer contemporâneo perfei-
tamente modulado, constitui um autêntico espaço 
de vida e se adapta a todas as exigências.

FRANKFURT
QGREEN BY MELIA 4*
Situado no distrito de Bockenheim. Conta com 
177 habitações completamente equipadas com TV 
LCD 32”, telefone, minibar, cofre e um completo 
banheiro com chuveiro e banheira. O hotel conta 
com restaurante gastronômico e Lobby Bar, acesso 
gratuito a internet, ginásio de uso exclusivo para 
os clientes e 6 salas de reuniões.

BERLIM
HOTEL DORINT BERLIM TEGEL 3*
Localizado no precioso Reinickendorf, um bairro ao 
norte de Berlim, você pode chegar facilmente ao 
aerPORTO com serviços de transporte público. As 
habitações são a prova de som e estão decoradas 
com estilo moderno e muita elegância.
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BUDAPEST
AQUIMCUM  4*
O Aquincum Hotel Budapest encontra-se em uma 
área privilegiada junto ao rio Danubio, no lado do 
Buda, está magnífica cidade é rodeada de ruas me-
dievais, bares, restaurantes e um parque. Dispõem 
de 310 habitações com ar condicionado, telefone, 
TV via satélite, minibar e acesso gratuito  a inter-
net. Também dispõem de spa com 1660m2.

VIENA
HOTEL ARCOTEL WINBERGER 4*
Localizado no interior de Neubaugurtel, no meio 
de Viena. Desde o hotel é fácil chegar aos prin-
cipais monumentos de Viena. Este prestigioso 
hotel de 4* oferece 225 habitações confortáveis 
e agradáveis.

BUDAPEST
NOVOTEL CITY 4*
Hotel perfeito para viagens de lazer ou negócios 
com uma fantástica localização junto ao centro da 
cidade, o rio Danubio e distrito do Castelo de Buda. 
Instalações recreativas, piscina coberta, sauna, ba-
nheiro turco, ginásio com equipamentos de última 
geração com acesso gratuito para os héspedes. 
Wi-Fi gratuito em todo o hotel.

VIENA
LEONARDO 4*
Hotel situado na Europlatz, próximo da maior rua 
comercial e a 200 metros de distância da estação 
ferroviária “Westbahnhof”. Sendo assim é fácil 
chegar ao centro histórico da cidade a Catedral de 
San Esteban, entre outros pontos turísticos de in-
teresses. Somente a 5 minutos do metrô. Tem 213 
amplas habitações decoradas com um elegante 
designer.

CRACOVIA
CONRAD  4*
O hotel oferece a seus hóspedes alta qualidade de 
serviço, interiores funcionais e um ambiente aco-
lhedor. Dispõem de 98 habitações equipadas com 
TV LCD 26”, serviço de café, secador de cabelo, 
cofre, minibar, telefone, Wi-Fi gratuito. O hotel 
dispõem de estacionamento ao ar livre, sauna e 
jacuzzi.

VENEZA
LUGANO TORRETTA  4*
O hotel encontra-se a poucos metros dos trans-
portes públicos que levam a Piazzale Roma e a 
estação de Veneza. Conta com 64 confortáveis 
habitações, todas com ar condicionado, telefone, 
Wi-Fi, minibar, TV, rádio, cofre, serviço de lavan-
deria e secador de cabelo.

CRACOVIA
BEST WESTERN Q HOTEL  4*
O hotel tem uma excelente localização no centro 
da Cracovia, próximo do Palácio do Congresso de 
ICE e a poucos metros da estação de trem e das 
áreas turísticas. Habitações confortáveis com ar 
condicionado, TV de tela plana e acesso gratuito a 
internet via Wi-Fi.

VENEZA
HOTEL DELFINO 4*
Localizado em Mestre, o hotel Delfino é o mais 
próximo de Veneza. Em transporte público poderá 
chegar ao centro histórico em apenas 10 minutos. 
Hotel acolhedor caracterizado por seu designer 
oferece 126 habitações confortáveis com casa de 
banhos equipadas com todas as comodidades.

VARSOVIA
SHERATON WARSAW 4*
O hotel encontra-se rodeada dos lugares históri-
cos da cidade e de estilo moderno. O hotel está 
no centro de tudo, a poucos metros dos bares e 
cafés, lojas extraordinárias e da cidade antiga, do 
Parque Lazienski, do Castilo Real, Parlamento e 
dos principais ministérios e embaixadas. Oferece 
350 habitações amplas e totalmente equipadas.

FLORENÇA
RAFFAELLO 4*
Encontra-se situado no bairro residencial repleto de 
lojas, cafeterias e mercados aos finais de semana. 
Todas suas 140 habitações estão totalmente equi-
padas com ar condicionado, conexão Wi-Fi gratuita 
e TV com canais SKY. Também tem cofre, minibar e 
banheiro privado com secado de cabelos e chinelos.

VIENA
HILTON GARDEN INN  4*
O hotel Vienna South encontra-se no animado 
bairro de Wienerberg Cit, a estação de trem de 
Wien Meidling está a 5 minutos do hotel e a 10 
minutos do centro de Viena. Todas as habitações 
tem ar condicionado, Wi-Fi gratuito, TV de tela 
plana com canais via satélite. Dispõem de restau-
rantes, ginásio e spa.

VARSOVIA
DOUBLE TREE BY HILTON  4*
Hotel situado próximo de um parque e oferece 
fácil acesso ao centro da cidade. Conta com 232 
habitações de estilo contemporâneo, que oferece 
conexão por cabo e Wi-Fi, e uma TV HD de 42” 
com uma variedade imensa de canais, restaurantes 
e quatro bares, ginásio gratuito e totalmente equi-
pado, piscina coberta de 20 metros.
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FLORENÇA
NIL  4*
Hotel situado próximo do centro histórico de Flo-
rença. Facilmente acessado por todos os meios 
de transporte. Todas as habitações são comple-
tamente novas, grandes e com móveis de madeira 
que reflete o estilo italiano, fácil e moderno.

ROMA
BARCELO ARAN PARK 4*
Esta situado na nova área de Fonte Maravilhosa. 
Oferece 325 habitações e conta com um ambiente 
inovador, uma ampla gama de serviços para ofe-
recer o máximo de conforto.

FLORENÇA
THE GATE 3*
Hotel de alta qualidade, que oferece 157 elegantes 
e cômodas habitações ao norte de Florença na au-
topista A1. Situado a somente 3km do aerPORTO, 
conta com um grande número de meios de trans-
porte que conectam o norte e o sul da Itália.

ROMA
BARCELO ARAN MANTEGNA 4*
No bairro residencial Garbatella e pouca distância 
do novo centro de exposições, nas imediações do 
centro histórico de Roma. O hotel oferece uma 
ampla gama de serviços, habitações limpas e 
elegantes designers para oferecer o máximo de 
conforto.

COSTA AZUL
AMARANTE CANNES 4*
Está localizado no centro de Cannes, junto a uma 
parada de ônibus e a 1,5km dos famosos Palais 
Festivals e a Croisette. As habitações são a prova 
de som e incluem ar condicionado, minibar, es-
critório, TV de tela plana via satélite e banheiro 
privado. Dispõem de conexão Wi-Fi gratuita nas 
áreas comuns.

MADRID
TRYP ATOCHA 4*
Situado em pleno coração de Madrid. Construído 
em um emblemático edifício suntuoso de 1913, 
conta entre seus magníficos serviços com conexão 
gratuita a internet, 6 salas de reunião com capaci-
dade para acolher até 250 pessoas e 149 magnífi-
cas habitações amplas e luminosas.

COSTA AZUL
SUITE HOTEL NOVOTEL NIZA 4*
Está localizado entre Cannes e Mônaco, a 5 minu-
tos do aerPORTO Nice Cote d’Azur e da estação 
de trem. O hotel conta com 84 suítes, uma piscina, 
bar, ginásio, Boutique Gourmande, transporte gra-
tuito 24 horas entre aerPORTO e hotel, suíte box 
ilimitada (Wi-FiBox ilimitada, vídeo sob demanda, 
etc).

MADRID
HOTEL AGUMAR 4*
Encontra-se situado junto ao coração cultural e co-
mercial de Madrid, onde sua esquisita decoração e 
inigualável serviço são as características para uma 
perfeita estadia em Madrid.

ZURICH
HOLIDAY INN MESSE  4*
O Holiday Inn Zurich Messe encontra-se junto a 
famosa sala de concertos Hallenstadion, o centro 
de convenções e a sala de teatro musical Theater 
11. As habitações possuem ar condicionado, cone-
xão gratuita a internet de alta velocidade, conexão 
Wi-Fi, café, chá, TV de tela plana e grande escri-
vaninha com cadeira ergonômica. A propriedade 
dispõe de uma brasserie na moda, os Bits & Bites, 
um bar e uma esplanada ao ar livre .

MADRID
CATALONIA GOYA 4*
No coração de Madrid, próximo a rua Serano, 
em pleno bairro de Salamanca, encontra-se este 
eccentrico hotel com conexão Wi-Fi gratuita. Está 
localizado em um edifício do século XIX, declarado 
Patrimônio Artístico da cidade.

ROMA
PAPILO  4*
O hotel é um grande, moderno, elegante e fun-
cional complexo hoteleiro de 4* superior com 
designer inovador e equipado com serviços tecno-
logicamente avançados. As habitações são amplas 
e luminosas, estão equipadas com mdernas recur-
sos como, chave elétrica e TV de tela LCD 21”.

ZURICH
NOVOTEL MESSE  4*
Este hotel conta com um restaurante, um ginásio e 
um bar/salão. Wi-Fi nas áreas comuns, cafeteria, 
uma sauna e um centro de negócios aberto 24 horas. 
Todas as 255 habitações oferecem Wi-Fi gratuito e 
internet a cabo gratuita, TV LCD com canais por cabo 
e a vantagem de possuir um sofá cama e sala de estar.
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MADRID
EXE MONCLOA  4*
O hotel Exe Moncloa conta com 161 habitações, 
distribuídas em 8 andares. As habitações estão 
equipadas com TV de plasma, Wi-Fi gratuito, sala 
e banheiro completo com banheira, chuveiro ou 
ducha e secador. São habitações amplas, moder-
nas e luminosas.

MADRID
MAYORAZGO  4*
O hotel Mayorazgo oferece 200 elegantes habita-
ções com TV de tela plana, cofre e minibar. O hotel 
está ao lado da Gran Via madrilena, a poucos pas-
sos da  Praça da Espanha e do Palácio Real. Todas 
as habitações do hotel são amplas e dispõem de 
ar condicionado.

MADRID
MURALTO  4*
Hotel com amplas habitações, 2 camas individuais 
de 0,90m x 2,00m ou 1 cama de matrimônio de 
1,35m x 2,00 m com cozinha (microondas e ge-
ladeira), conexão Wi-Fi e ADS grátis, ar condicio-
nado ou calefação, banheiro completo, escritório e 
TV com canais internacionais e locais.

BARCELONA
HOTEL RIALTO 3*
É um dos hotéis mais eccentricos de Barcelona 
e também um dos mais populares graças a sua 
inumerável localização, próxima das Ramblas, o 
porto e o mercado da Boqueria. Sua privilegiada 
situação e sua excelente relação preço/qualidade 
o torna uma aposta segura para desfrutar de sua 
visita a cidade.

BARCELONA
FOUR POINTS BY SHERATON  4*
Hotel estratégicamente situado na Avenida Diago-
nal, no distrito @22, um dos distritos mais novos 
de Barcelona. O hotel está próximo da praia e a 
poucos passos dos shoppings centers, instalações 
esportivas e museus, assim como um dos centros 
de convenções mais importantes de Barcelona, e 
bem comunicado com o metrô ou ônibus do centro 
da cidade.

GRANADA
HOTEL MACIA CÓNDOR 4*
O hotel Macia Cóndor encontra-se no centro 
comercial de Granada, a poucos metros a pé de 
Alhambra. Este estabelecimento oferece um am-
biente selecionado, serviço personalizado e um 
alto grado de conforto e comodidade. Dispõem de 
104 habitações.

BARCELONA
PORTA FIRA  4*
O hotel está situado em um arranhacéu, em frente 
do centro de exposições Fira de Barcelona, é uma 
impressionante torre de cor roxa e desenhada pelo 
arquiteto japonês Toyo Ito. Oferece um ginásio, 
uma sauna e elegantes habitações com conexão 
Wi-Fi gratuita e vistas de Barcelona. As habita-
ções estão decoradas com um minimalista estilo 
e elegância.

GRANADA
SARAY  4*
Situado ao centro de Sevilla. Dispõem de 437 habi-
tações dotadas de uma confortável cama king size 
ou duas camas individuais (twin) e vestidas com 
tecidos de alta qualidade, conta com um completo 
menu de almofadas, TV LCD 37”, ar condicionado 
com controle individual frio/calor.

VALENCIA
MELIÁ VALENCIA 4*
Situado em uma das áreas mais emergentes de 
Valencia. Entre suas magníficas instalações, o 
hotel conta com spa, um ginásio e um espetacular 
centro de convenções. Todas as habitações são 
confortáveis e luminosas.

SEVILLA
MELIA LEBREROS 4*
Situado ao centro de Sevilla. Dispõem de 437 habi-
tações dotadas de uma confortável cama king size 
ou duas camas individuais (twin) e vestidas com 
tecidos de alta qualidade, conta com um completo 
menu de almofadas, TV LCD 37”, ar condicionado 
com controle individual frio/calor.

BARCELONA
TRYP APOLO  4*
Privilegiada localização a menos de 10 minutos 
caminhando das Ramblas, do Poerto e da Fira de 
Barcelona. Amplas, luminosas, agradáveis e con-
fortáveis habitações totalmente equipadas com 
conexão gratuita de internet Wi-Fi, TV LCD de 32” 
com mais de 30 canais nacionais e internacionais, ar 
condicionado, frio/calor, cofre e minibar.

GRANADA
ABADES NEVADA PALACE 4*
O Abades Nevada Palace é um estabelecimento 
com arquitetura vanguardista, 5 minutos do cen-
tro histórico de Granada e da preciosa Alhambra. 
Oferece a seus clientes instalações e serviços com 
toda comodidade.

HOTÉIS 2016 / 2017HOTÉIS 2016 / 2017
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SALAMANCA
GRAN CORONA SOL  4*
Este moderno hotel oferece 200 habitações am-
plas com conexão Wi-Fi gratuita e TV de tela plana 
por cabo. Está situado junto ao hospital da Santís-
sima Trindade e a 10 minutos a pé da Plaza Maior 
de Salamanca. As habitações são bem iluminadas 
e possui decoração suave e elegante.

SEVILLA
HILTON GARDEN INN  4*
Hotel com nova construção muito bem comuni-
cado com o centro da cidade. Habitações amplas e 
totalmente equipadas com Wi-Fi gratuito e acesso 
a internet por cabos, TV de 32”, ar condicionado. 
Banheiro privado com secador de cabelo ou ducha.

HOTÉIS 2016 / 2017HOTÉIS 2016 / 2017
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SASALAMANCA SANTIAGO DE COMPOSTELA
NH COLLECTION SANTIAGO 4*
Localizado a minutos da histórica Plaza del Obra-
doiro no coração de centro antigo. O hotel oferece 
uma grande variedade de comodidades e instala-
ções  modernas e tradicionais.

BILBAO
HOTEL MELIA BILBAO 4*
O Meliá Bilbao está situado a 300 metros do 
Museu Guggenheim e possui um designer inspi-
rado no escultor Eduardo Chilida. Todas as habi-
tações são luxuosas e estão equipadas com TV de 
tela plana, menu de almofadas, um banheiro com 
um elegante chão de mármore e aquecimento 
regulável.

PORTO
CROWNE PLAZA 4*
Localizado na Avenida da Boavista. É um hotel mo-
derno, que oferece todo tipo de luxo e comodidade. 
Encontra-se a poucos quilômetros das praias do 
Porto. O hotel conta com 232 habitações.

ZAGREB
HTL PANORAMA ZAGREB
O Panorama Hotel Zagreb está situado próximo do 
popular estádio de esportes Dom Sportova e ao 
distrito de negócios de Zagreb. Nos arredores do 
estabelecimento e ao centro da cidade podemos 
encontrar numerosas cafeterias, bares e restau-
rantes da moda.

LISBOA
DOUBLE TREE FONTANA PARK 4*
Encontra-se no centro de Lisboa, 5 minutos a pé 
da estação de metrô de Saldanha, e oferece um 
designer elegante, um jardim com cascata e 2 
restaurantes. As habitações do DoubleTree tem 
um designer moderno em cor branca, preta e 
cinza. Todas habitações possuem TV de plasma, 
ar condicionado, minibar e banheiro com ducha 
e banheira.

GINEBRA
HTL ADAGIO THOIRY GINEBRA
O estabelecimento encontra-se a 10km do aero-
porto de Ginebra e a menos de 1km do centro de 
Saint-Genis-Pouilly. As habitações incluem TV de 
tela plana, rádio, ar condicionado, cofre e conexão 
Wi-Fi gratuita. O estabelecimento dispõem de re-
cepção 24 horas, restaurante com terraço e acesso 
a sala de fitness.

LISBOA
CORINTHIA 4* Sup.
O hotel está situado a 5 minutos a pé do jardim 
zoológico de Lisboa e de uma estação de metrô. 
Tem vistas ao aqueduto e ao parque natural de 
Monsanto. Conta com 2 restaurantes, um spa de 
luxo e habitações elegantes com ar condicionado. 
Todas as habitações estão equipadas com TV a 
cabo, conexão Wi-Fi gratuita e banheiro privado 
com produtos de higiêne pessoal gratuitos.

PALERMO
HTL CRISTAL PALACE PALERMO
O Cristal Palace Hotel oferece bar e um restau-
rante tradicional no centro histórico de Palermo. 
Este hoje conta com habitações amplas com ar 
condicionado e conexão Wi-Fi gratuita em todas 
as instalações. As habitações estão equipadas com 
TV LCD via satélite e minibar. O banheiro privado 
incluí artigos de higiêne pessoa gratuitos e se-
cador de cabelos.

PORTO
HOTEL IPANEMA 4*
Encontra-se localizado em Campo Alegre, uma das 
área mais prestigiadas da cidade, muito próxima 
do centro histórico e suas atrações. Recentimente 
renovado e decorado para proporcionar uma at-
mosféra mais moderna, cômoda e prática.

DUBROVNIK
HTL VALAMAR DUBROVNIK
O estabelecimento dispõem de habitações com ar 
condicionado e conexão Wi-Fi gratuita. As habita-
ções estão equipadas com minibar, TV LCD via sa-
télite, cofre, chaleira/cafeteira e banheiro privado 
com secador de cabelo e produtos de higiêne pes-
soal gratuitos. O estabelecimento está comunicado 
em transporte público com o centro de Dubrovnik.
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A Go Mapa é uma das empresas do Grupo Mapa, que representa hoje uma das 5 

maiores holding de turismo do mundo, localizada na Espanha e com presença em mais 

de 100 países. Líder em inovações turísticas e tecnologia o Grupo Mapa oferece a seus 

clientes as melhores soluções  tanto de produtos como de gestão.

A GoMapa nasce a partir dessa experiência e de um constante estudo de mercado  onde o 

entusiasmo de seguir sendo referencia, nos move a oferecer  programas exclusivos para jovens 

focados em Educação, Conhecimento, Cultura, Lazer e Vivência Internacional.

Um mundo de 
possibilidades ao 

seu alcance
 > Novo produto online

> Ferramenta multiproduto 
e multidestino.

Porque 
GoMapa?
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As Condições Gerais a seguir são um comple-
mento dos programas contidos neste caderno e
consequentemente estão incorporados a ele.

O programa da viagem é o que está descritivo no
folheto e constitui-se objeto do contrato. A infor-
mação sobre o roteiro /programa está vinculada 
ao organizador, salvo quando ocorrerem alguma 
das seguintes circunstâncias:

a) Que as alterações eventualmente ocorridas 
tenham sido comunicadas claramente por escrito.

b) Se produzam, posteriormente, modificações no
roteiro original.

1. Regulamento jurídico aplicável:
As presentes Condições Gerais estão sujeitas ao
disposto na lei 21/1995 de 06 de Julho (B.O.E. 
07/07/1995) lei 7/1998 de 13 de Abril de 1998 
(B.O.E.14/4/1998) e lei 26/1984 de 19 de Julho 
(B.O.E.24/7/1984) e demais disposições vigentes,
todas do Ministério de Turismo da Espanha bem 
como estão de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor do Brasil, devidamente reconhecidas 
pela EMBRATUR e BRAZTOA (Associação Brasi-
leira das Operadoras de Turismo).

2. Organização:
A organização destas viagens combinadas foram 
feitas por Mapaplus S/A, com domicílio na San 
Sotero, 11, 28037 Madrid CICMA 1774.

3. Preços:
3.1. O preço da viagem inclui:
a) Transporte, quando este serviço esteja incluído
no programa contratado, com o tipo de trans-
porte, características e categoria indicada em 
cada programa.

b) O alojamento, quando este serviço esteja inclu-
ído, no estabelecimento e com regime alimentício
que figure no programa.

c) As taxas e impostos dos estabelecimentos ho-
teleiros e os impostos indiretos (I.V.A.) quando 
sejam aplicadas, exceto as taxas de turismo.

d) Assistência técnica durante a viagem, 
quando este serviço esteja especificamente 
incluído no programa em ônibus e sempre 
que o circuito esteja composto de pelo 
menos 20 passageiros. Com menos de 20 
passageiros no ônibus, o Organizador po-
derá optar por mandar ônibus unicamente 
com o chofer.

e) Nos circuitos que incluam avião, a assistência 
será sempre a partir do local de desembarque.

3.2. Revisão de preços:
O preço da viagem foi calculado com base aos 
câmbios, tarifas de transporte, custos de com-
bustível, taxas e impostos aplicáveis na data 
da edição deste caderno. Qualquer variação de 
preço em qualquer dos elementos citados acima 
superiores a 3%, poderá dar lugar a revisão do 
preço final da viagem sob os valores que tenham 
sofrido alteração. Estas eventuais modificações 
serão notificadas por escrito ou por qualquer 
outro meio que permita confirmar o recebimento 
da comunicação, podendo, quando a modificação 
efetuada seja significativa (10% ou mais), desistir 
da viagem sem penalização nenhuma, ou aceitar 
a modificação do preço. Em nenhum caso poderá 
ser feita modificação do preço com menos de 20 
dias anteriores a data de início da viagem, e desde 
que dita a reserva tenha sido paga integralmente.

O possível suplemento do preço por causa do 
câmbio Dólar / Euro sera faturado como Taxa do 
câmbio exclusivamente.

3.3 Ofertas especiais:
Quando for feita a contratação de uma viagem 
que tenha alguma oferta especial de última hora 
a preço distinto do indicado no programa, os ser-
viços compreendidos nesta oferta são unicamente 
aqueles que se especifiquem detalhadamente.

3.4. Exclusões
3.4.1. O preço da viagem não inclui:
Vistos consulares (CONSULTE PAÍSES QUE 
EXIJAM VISTO), taxas de aeroporto, certificados 
de vacinas, extras tais como: café, vinho, licores, 
águas minerais, regimes alimentícios especiais, 
lavanderia, ou
qualquer outro serviço que não figure expressa-
mente como incluído no roteiro.

3.4.2. Excursões ou visitas opcionais:
Toda excursão ou visita não contratada na ori-
gem, não fazem parte do programa. Estas excur-
sões serão oferecidas ao consumidor com suas 
condições específicas e preço definitivo de forma 
independente, não estando, portanto garantida 
a sua operação até o momento da realização da 
mesma.

3.4.3 Gorjetas:
Dentro do preço da viagem não estão incluídas as
gorjetas, exceto as indicadas no folheto. No caso 
de cruzeiros não está incluída a gorjeta que usu-
almente é cobrada, cujo valor é calculado em fun-
ção da duração da viagem e que tem como único
destinatário o pessoal de serviço do cruzeiro, 
sendo que no início da viagem o cliente será in-
formado que deverá assumir o compromisso de 
entregar o valor estipulado no final do cruzeiro.

4. Forma de Pagamento Inscrição e Reem-
bolso:
No ato da inscrição a agência / operadora poderá
solicitar um depósito sinal de 20% a 40% do 
importe total da reserva, expedindo o corres-
pondente recibo. A importância restante de-
verá ser paga contra a entrega dos vouchers e/
ou documentação da viagem, e deverá ser feita 
com pelo menos 15 dias de antecedência a data 
de início dos serviços. Em caso de viagens que 
incluam cruzeiros marítimos ou fluviais ou passa-
gens aéreas pagamento integral deverá ser feito 
com 40 dias de antecedência. Caso o pagamento 
não seja feito nas condições mencionadas, ficará 
entendido que o consumidor está desistindo da 
viagem, aplicando-se as condições previstas no 
parágrafo seguinte. 

Supondo que antes do início da viagem o Orga-
nizador se veja impossibilitado de prestar algum 
dos serviços solicitados pelo cliente, deverá co-
municar-lhe por escrito através da agência inter-
mediária. O cliente poderá renunciar a reserva da
viagem, recuperando exclusivamente os valores 
antecipados, se houverem. Todos os reembolsos 
que sejam procedentes por qualquer conceito, 
serão pagos sempre através da agência, não efe-
tuando-se devolução alguma por eventuais servi-
ços não utilizados voluntariamente pelo cliente.

5. Cancelamento por parte do passageiro, 
cessão de direitos ou cancelamento da 
viagem por parte do operador por não 
alcançar o número mínimo de passageiros 
inscritos:
Em qualquer momento o passageiro poderá desis-
tir dos serviços solicitados ou contratados, tendo 
direito à devolução dos valores pagos, tanto se 
o pagamento tiver sido integral como parcial; 
porém, deverá sempre estar ciente que terá que 
arcar com as despesas que este cancelamento 
original, devendo portanto indenizar a agência/
operadora conforme condições abaixo:

a) No caso de serviços individuais: A totalidade 
dos gastos de gestão, mais os gastos de can-
celamento cobrado pelo prestador dos serviços 
contratados.

b) No caso de serviços regulares (circuitos), salvo 
quando o cancelamento tenha sido ocasionado 
por motivo de força maior.
Serão entendidos como motivo de força maior, o 
falecimento, enfermidade grave ou acidente do 
segurado, seu cônjuge, filhos, pais ou irmãos, de-
vendo em qualquer caso ser apresentado o cor-
respondente documento. Entretanto há casos que
mesmo por motivo de força maior existam gastos
de cancelamento. Exemplos: cruzeiros marítimos 
e fluviais; quando exista parte aérea/trem incluída
no circuito. Consulte sempre as condições espe-
cíficas de cada itinerário que estão à disposição.

1) Os gastos de gestão mais os gastos de cance-
lamento, quando houver.

2) Uma penalização de 15% sobre o valor 
total se o cancelamento ocorrer até 20 dias 
antes do inicio dos serviços; 30% se ocor-
rer entre 19 e 10 dias antes do inicio; 50% 
se ocorrer entre 09 e 05 dias antes, 100% 
se ocorrer com menos de 4 dias antes do 
início (consulte cobertura Travel Ace para 
gastos de cancelamento).

Caso o passageiro não se apresente no horário 
previsto de saída, não terá direito a nenhum re-
embolso, salvo acordo entre as partes.

Caso algum dos serviços já contratados e con-
firmados sejam anulados pelo passageiro como 
menos de 30 dias de início, as condições especí-
ficas de cada prestador como companhias aéreas
ou marítimas fica estabelecido o valor de € 300 
de gastos de gestão.

O passageiro de serviços regulares (circuitos) 
poderá ceder sua reserva a uma terceira pessoa, 
desde que o pedido seja feito por escrito com mí-
nimo 30 dias de antecedência ao início da viagem
contratada. O cessionário deverá reunir as mes-
mas características que tinha o cedente exigidos 
para que pudesse realizar a viagem, ficando 
ambos responsáveis pelo pagamento devido à 
Agência de Viagens. 

Caso o Organizador condicione e assim especifi-
que expressamente da viabilidade de um circuito
contar com o número mínimo de participantes (20
pessoas nos circuitos de ônibus ou aéreos) e por 
não atingir este número mínimo se veja obrigado
a cancelar a operação, o passageiro terá direito 
exclusivamente à devolução integral dos valores 
pagos, não tendo direito a reclamar qualquer 
valor em conceito de indenização, sempre e 
quando o operador tenha feito o comunicado por
escrito com uma antecedência mínima de 30 dias
da data de início dos serviços.

Condições específicas de cada produto pu-
blicado neste caderno:

CELESTYAL CRUISES
* Desde a data da reserva até 60 dias antes da 
saída US$100 por pessoa. De 59 a 46 dias antes 
da saída 10% do valor total de 45 a 31 dias antes 
da saída 25% do valor total. De 30 a 16 dias 
antes da saída 50% do valor total, de 15 a 8 dias 
antes da saída 75% do valor total, menos de 8 
dias antes da saída 100% do valor total. No caso 
do passageiro não se apresentar para embarque 
ou caso se apresente sem ter a documentação ne-
cessária (passaporte, vistos, vacinas) não haverá 
qualquer tipo de reembolso.

Cláusulas especiais de cancelamento por 
produto:

Europa Ocidental: Minicircuitos
Páginas 75-76, 80-81, 96 à 101 inclusive geram 
os seguintes gastos de cancelamento em relação 
a data de início dos serviços.

• 30-21 dias antes da saída = 25% de gastos
• 20-15 dias antes da saída = 50% de gastos
• 14-07 dias antes da saída = 75% de gastos
• Menos de 7 dias antes da saída = 100% de
gastos.

Europa Central, Europa do Leste e Circuitos 
Combinados: Páginas 135-136, 140-141 ambas 
inclusive.
Rússia, Países Bálticos, os Balcãs e Países 
Nórdicos: Páginas 179 à 198 ambas inclusive.
• 30-21 dias antes da saída = 25% de gastos
• 20-15 dias antes da saída = 50% de gastos
• 14-07 dias antes da saída = 75% de gastos
• Menos de 7 dias antes da saída = 100% de
gastos.

O Transiberiano (páginas 199-200)
• 60-45 dias antes da saída = 25% de gastos
• 44-30 dias antes da saída = 50% de gastos
• Menos de 30 dias antes da saída = 100% de 
gastos

Europa Mediterrânea:
Circuitos com cruzeiro pelo Egeu:
Páginas 208 à 218 e 222 à 226 inclusive, apli-
cam- se condições de cancelamento da Celestyal

Cruises Circuitos sem cruzeiro:
Páginas 202 à 206 e 219 à 221 ambas inclusive, 
geram os seguintes gastos de cancelamento em 
relação a data de início dos serviços.

• 30-21 dias antes da saída = 25% de gastos
• 20-15 dias antes da saída = 50% de gastos
• 14-07 dias antes da saída = 75% de gastos
• Menos de 7 dias antes da saída = 100% de 
gastos

6. Alterações:
A operadora se compromete a facilitar a seus 
clientes a totalidade dos serviços contidos no 
programa com as condições e características 
estipuladas, sempre de acordo com os seguintes 
extremos:

a) Supondo que, antes da saída da viagem o 
Organizador se veja obrigado a modificar de ma-
neira significativa algum elemento essencial do 
roteiro incluído no preço, deverá informar imedia-
tamente o consumidor através de carta detalhada.

b) Supondo, e salvo que as partes acordem outra 
coisa, o consumidor poderá optar entre anular a 
viagem, sem penalização alguma ou aceitar uma 
eventual modificação de preço. O cliente deverá 
comunicar sua decisão ao agente/operador até 3 
dias após ser notificado da modificação.

Supondo que o cliente não notifique sua decisão 
nos termos indicados, ficará entendido que estará 
optando pela anulação da viagem sem penaliza-
ção nenhuma.

c) Supondo que o cliente opte por anular a via-
gem, amparado no previsto no item b, ou de que 
o Organizador cancele a viagem combinada antes 
da data de saída acordada, por qualquer motivo 
que não seja imputável ao consumidor, este terá 
direito, desde o momento em que se produza a 
resolução, ao reembolso de todas as quantidades 
pagas, ou bem, a realização da mesma viagem em 
outra data. No caso de que a viagem oferecida 
for de qualidade inferior, o Organizador deverá 
reembolsar ao consumidor a diferença de preço. 
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Este mesmo direito corresponderá ao consumidor 
que não tenha obtido confirmação da reserva nos 
termos estipulados.

d) No caso de que, depois do início da viagem, 
o Organizador não ofereça parte importante dos 
serviços previstos em contrato, serão adotadas 
as soluções adequadas para a continuação da 
viagem, sem suplemento algum de preço para o 
consumidor, e no caso de troca por serviço inferior 
ao contratado fará o reembolso dos valores cor-
respondentes a esta diferença. Se o consumidor 
continuar a viagem com as soluções dadas pelo 
Organizador, se considera que aceita tacitamente 
a proposta feita.

e) Caso as soluções adotadas pelo Organizador 
forem inviáveis ou o consumidor não as aceite 
por motivos razoáveis, deverá ser facilitado a este,
sem suplemento algum de preço, um meio de 
transporte equivalente ao utilizado na viagem 
para regressar ao ponto de saída ou a qualquer 
outro que ambos tenham acordado.

f) Em caso de reclamação, o prestador de ser-
viço contratado pelo Organizador, ou o próprio 
Organizador deverá fazer diligências para dar as 
soluções adequadas.

g) Em nenhum caso, tudo que não esteja incluído
no contrato da viagem combinada (por exemplo, 
bilhetes de transporte desde o lugar de origem 
do passageiro até o lugar de início da viagem, ou 
vice-versa, reservas de hotel em dias prévios ou 
posteriores a viagem, etc) será responsabilidade 
do passageiro, não existindo obrigação de indeni-
zação por possíveis gastos destes serviços.

h) Se os traslados / assistência do aeroporto ao 
hotel e vice versa ou outros similares, incluídos na 
oferta, não sejam cumpridos por motivos alheios 
ao transferista e não imputáveis ao organizador, 
este reembolsará o importe do transporte altena-
tivo utilizado pelo cliente, com a apresentação do 
recibo ou fatura correspondente.

7. Comunicação de falhas ou não execução 
dos serviços contratados.
O consumidor se obriga a comunicar qualquer 
falha ou não execução dos serviços contratados 
preferencialmente no local da ocorrência ou o 
mais breve possível e por escrito em carta enca-
minhada ao seu agente de viagens ou ao Orga-
nizador. Qualquer reclamação por deficiência do 
serviço deverá ser encaminhada até 30 dias após 
o termino da viagem, por escrito.

8. Responsabilidades.
8.1. Geral
O Organizador e a agência de viagens serão res-
ponsáveis perante o consumidor, da perfeita exe-
cução dos serviços contratados, sendo cada um 
responsável pela parte que lhe cabe. Por sua vez,
tanto o Organizador como o agente de viagens 
poderão atuar contra os prestadores de serviços 
contratados e que tenham eventualmente falhado 
na execução dos mesmos.

O Organizador e o agente de viagens responderão 
conjuntamente pelos danos sofridos pelo consu-
midor em consequência da não execução ou da 
execução deficiente dos serviços contratados. Dita
responsabilidade cessará quando ocorra uma das 
seguintes circunstâncias:

a) Quando as falhas observadas sejam ocasiona-
das comprovadamente pelo próprio consumidor.

b) Quando as falhas sejam imputáveis a terceiros 
alheios a prestação de serviços contratados e que 
se revistam de caráter imprevisível ou insuperável.

c) Que as falhas ocorram por motivos de força 
maior, entendendo assim todas aquelas que 
sejam alheias, anormais e imprevisíveis, quando 
não tenha sido possível evitá-las, mesmo tendo 
sido feitos esforços no sentido de contorná-las.
d) Que ocorram em função de um acontecimento 
que o Organizador ou o agente de viagens não 
tivessem meios para prever ou superá-los.

Não obstante o fato de se isentarem de responsa-
bilidade por algumas das circunstâncias previstas 
nos itens acima o Organizador e o agente de via-
gens se obrigam a prestar a necessária assistência
ao consumidor que se encontre em dificuldades.

8.2. Limites de ressarcimento por danos.
Com referência ao limite por causas que resultem
no incumprimento ou na má execução dos ser-
viços contratados, serão utilizados o disposto 
nas Convenções Internacionais sobre a matéria 
ou ainda o disposto no Código de Defesa do 
Consumidor.

No que se refere a danos que não sejam físicos, 
estes deverão correr sempre por conta do con-
sumidor. Em nenhum caso o Organizador ou a 
agência de viagens será responsável pelo aloja-
mento, alimentação, transportes ou outras despe-
sas originadas por causas de força maior. Quando 
a viagem se efetue em ônibus, vans, limusines 
ou similares contratadas pelo Organizador direta 
ou indiretamente, e ocorra um acidente, em 
qualquer país, o consumidor deverá apresentar 
a pertinente reclamação contra a entidade trans-
portadora, no respectivo país, afim de salvaguar-
dar, se for o caso, a indenização do seguro, sendo 
auxiliado e assessorado gratuitamente em suas 
gestões pelo Organizador.

9. Delimitação dos serviços da viagem
contratada.
9.1. Viagens de avião. Apresentação no
aeroporto.
Nas viagens de avião, a apresentação no aero-
porto deverá ser feita com um mínimo de 3 horas
de antecedência sobre o horário oficial de saída 
para os voos intercontinentais e de 2 horas para 
os demais voos, devendo em todo o caso seguir 
estritamente as recomendações específicas que 
estejam indicadas na documentação, ou no con-
trato de viagem. Recomenda-se sempre que o 
cliente reconfirme com pelo menos 48 horas de 
antecedência os horários de saída de seus voos.

9.2. Hotéis.
9.2.1. Geral.
A qualidade e conteúdo dos serviços prestados 
pelo hotel será determinada pela categoria turís-
tica oficial, se houver, determinada pelo órgão 
competente do país. Em alguns casos, será fa-
cilitado no folheto informativo a categoria dos 
hotéis, embora esta não seja a vigente concre-
tamente no país, tendo esta a finalidade de que 
o cliente possa orientar-se mais facilmente sobre 
a categoria e os serviços dos estabelecimentos, 
declarando ter conhecimento de que esta classifi-
cação é feita através de uma avaliação realizada 
pelo Organizador, em função de sua experiência 
Dada a legislação vigente a respeito, que esta-
belece somente a existência de apartamentos 
individuais e duplos, permitindo que em alguns 
casos possa ser habilitada uma terceira cama, 
esta será sempre feita com o conhecimento e 
consentimento das pessoas que ocuparão este 
apartamento. Fica claro que na maioria das vezes 
os espaços do apartamento, com a inclusão de 
uma terceira cama, que sempre será uma cama 
de armar, ficará limitado. Chamamos à atenção 
também para o fato de que os apartamentos indi-
viduais são em geral dotados de uma única cama 
de solteiro e que o espaço é adequado para ser 
utilizado por uma só pessoa. Não garantimos que 
apartamentos duplos sejam dotados de cama de 

casal, em geral os hotéis na Europa usam duas 
camas de solteiro e em caso de casal estas duas 
camas podem ser juntadas. O horário habitual 
para entrada e saída dos hotéis é em regra geral 
(entrada a partir das 14:00 horas e saída até às 
12:00 horas) salvo que seja expressamente pac-
tuado de outra forma. Quando o serviço contra-
tado não inclua o acompanhamento permanente
de um guia e pressupondo que o usuário preveja
sua chegada ao hotel em datas e horas distintas é
conveniente, para evitar problemas e má interpre-
tação, comunicar a agência os horários. O serviço
de alojamento implicará que o apartamento es-
teja disponível no dia correspondente a reserva, 
independente de que, por circunstâncias próprias, 
o horário de entrada no hotel se produza mais 
tarde do que o inicialmente previsto.

9.2.2. Outros Serviços.
Nos voos cuja chegada no ponto de destino se 
realize depois das 12:00 horas, o primeiro serviço 
de hotel, quando esteja incluído na oferta do pro-
grama / folheto será o alojamento. Fica entendido
como trajeto aéreo direto aquele cujo suporte do-
cumental seja um só cupom de voo independente
de que o voo realize alguma escala técnica.

Nos circuitos rodoviários, os ônibus podem 
variar de tamanho, em função do número 
de participantes. Se em alguma saída não 
se chegue a um número suficiente de pas-
sageiros, é possível que se utilize: trem, 
micro-ônibus, van ou ônibus de linha re-
gular que, salvo indicação em contrário, 
não têm acentos reclináveis. Em particular 
na etapa entre Londres e Paris ou v.v., o 
trajeto com travessia do Canal da Mancha 
feito em ônibus pelo Eurotunel, poderá ser 
realizado em ferry, ônibus regular ou em 
avião, incluídos os respectivos traslados. 
Caso este trecho seja em avião a franquia 
de bagagem é de 20 kg.

9.2.3. Serviços Suplementares.
Quando os usuários solicitem serviços suplemen-
tares que não possam ser confirmados definitiva-
mente pelo Organizador ou Agente de Viagens, o
usuário poderá optar por desistir definitivamente
dos serviços suplementares ou manter a solicita-
ção ficando a espera de que tais serviços possam 
finalmente serem prestados. Supondo que as par-
tes tenham conveniado o pagamento prévio dos 
serviços suplementares e que finalmente estes 
serviços não possam ser prestados, o valor pago 
será reembolsado imediatamente no regresso da 
viagem.

9.3. Alojamento.
A Agência Organizadora informa aos clientes, 
que nos circuitos especificados neste folheto, 
os serviços de alojamento serão facilitados nos 
estabelecimentos relacionados em cada circuito 
ou em outro de igual categoria.

10. Passaportes, Vistos e Documentação.
Todos os passageiros, sem exceção (menores 
incluídos) deverão portar sua documentação 
pessoal correspondente, o passaporte e vistos 
correspondentes. Correrá por conta dos mes-
mos qualquer despesa por não portarem do-
cumentação requerida pelo país a ser visitado. 
Recomendamos verificarem com antecedência a 
documentação exigida pelos países a serem vi-
sitados incluindo certificado de vacinação. Caso 
não seja permitida a entrada em algum país, ou 
não seja concedido o visto de entrada por al-
guma autoridade, o Organizador declina de toda 
e qualquer responsabilidade, correndo por conta 
do consumidor qualquer gasto que se origine, 
aplicando-se nestes casos as condições e normas 
estabelecidas considerandose como desistência 
voluntária da viagem. Recomenda-se igualmente 
a todo os passageiros, assegurarem-se de estar 

de posse de todas as normas e requisitos aplica-
dos por cada país a ser visitado.

11. Bagagem.
Para todos os efeitos, no que se refere ao trans-
porte terrestre, fica compreendido que a bagagem 
(uma mala por pessoa de no máximo 23 kg) 
e demais objetos de uso pessoal, qualquer que 
seja a parte do veículo em que estejam coloca-
das, que o transporte corre por conta e risco do 
passageiro. Devido ao grande movimento 
de entrada e de saída de bagagens nos ho-
téis, recomenda-se expressamente que o 
usuário controle a manipulação de carga e 
descarga das suas bagagens, certificando-
-se que a mesma bagagem entrou e saiu 
do bagageiro do ônibus. Quanto ao trans-
porte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial serão 
aplicadas as condições de cada companhia trans-
portadora, sendo o bilhete de passagem o docu-
mento vinculante entre as citadas companhias e 
o passageiro. Caso a bagagem sofra algum dano 
ou extravio, o consumidor deverá apresentar no 
ato a respectiva reclamação, protocolada pela 
companhia transportadora. O Organizador se 
compromete a prestar a oportuna assistência aos
clientes que possam ser afetados por alguma des-
tas circunstâncias.

12. Informação que a Agência de Viagens 
deverá prestar ao passageiro.
A Agência de Viagens deverá prestar ao consu-
midor informação detalhada das coberturas do 
seguro assistência Travel Ace incluído em todos 
os roteiros deste caderno.

13. Vigência.
A vigência do programa/folheto será desde 21 de 
março 2016 à 08 de abril 2017.

14. Muito Importante.
Alguns países exigem que o passaporte 
dos passageiros tenham a validade de até 
6 (seis) meses a partir da data de entrada 
no país, independente de que exijam ou 
não o visto de entrada. Por este motivo 
recomendamos encarecidamente, que se 
o passaporte estiver próximo a caducar 
ou que tenha menos de 6 (seis) meses de 
validade, que tirem um novo passaporte 
antes do início da viagem, evitando assim 
eventuais problemas que possam prejudi-
car sua viagem.

O agente de viagens e o consumidor declaram co-
nhecer perfeitamente as condições particulares e
as condições gerais aqui expressadas, e estarem 
de acordo com todas elas.

Data Edição: 15 Janeiro 2016.


