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CONDIÇÕES GERAIS
A Agência Maiorista Mapa Plus S.A.

CICMA, 1774, com domicilio em Madrid (Es-

panha) e as diferentes companhias de navega-

ção dos Cruzeiros incluídas neste caderno

informam: 

1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Este contrato será regido em comum acordo

pelas partes envolvidas, pelo estabelecimento

nestas Condições Gerais e pelo disposto no

livro 4º Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16

Novembro que regulamenta as viagens com-

binadas, assim como pelas normas internacio-

nais que sejam aplicadas e em particular pelo

Convenio de Atenas de 13 Novembro de 1974,

modificado pelo protocolo de Londres de 19

Novembro de 1976 e pelas demais normas na-

cionais e internacionais relativas a serviços in-

dividuais que formem o pacote turístico. Cada

uma das clausulas das presentes condições ge-

rais deverão ser consideradas independente de

qualquer outra. A invalidade total ou parcial

de uma das clausulas ou parágrafo, não inva-

lidará nenhuma outra clausula ou parágrafo

das presentes condições gerais.

2.  CONCLUSÃO DE CONTRATO

2.1 A solicitação de reserva deverá ser feita

mediante o procedimento habitual no caso de

estar indisponível em suporte informático.

2.2 Aceitação das reservas esta subordinada a

disponibilidade de lugares e se entende com-

pletada com a conseguinte conclusão do con-

trato e só no momento da confirmação (feita

por escrito por parte do organizador está su-

jeita a complementação do pagamento por

parte do passageiro, segundo o estabeleci-

mento na condição geral 3.

2.3 As ofertas promocionais ou que prevejam

condições mais favoráveis com respeito com

as publicadas nos folhetos ou sites estão su-

jeitas a prazos e disponibilidade segundo os

critérios estabelecidos em cada ocasião pelo

organizador.

2.4 A realização das reservas para os passa-

geiros menores de idade, somente serão acei-

tas se o menor viajar acompanhado de seus

país ou outro maior de idade que assuma

todas as responsabilidades a respeito do

menor.

2.5 Dado que o barco não está equipados para

a assistência de grávidas e partos, não aceita-

remos reservas de passageiras que na data do

final da viagem se encontre no 24ª semana de

gravidez ou com um grau de gestação mais

avançado. No momento do embarque, as pas-

sageiras gravidas deverão apresentar um cer-

tificado médico, certificado o bom estado de

saúde da passageira e do bebe, e que especi-

fique a data prevista para o parto e idoneidade

médica da passageira para participar da via-

gem.

2.6 As reservas de pessoas deficientes serão

aceitas dentro dos limites de disponibilidade e

em caso de necessidade se condicionam a pre-

sença de um acompanhante que possa assistir

ao deficiente. O Organizador não assume a ob-

rigação de oferecer programas alternativos a

bordo ou em terra para os passageiros defi-

cientes e nem assume responsabilidade al-

guma em quanto a dificuldade ou a

impossibilidade que possam encontrar os mes-

mos para fazer o uso dos serviços e atividades

do pacote turísticos.

2.7 O passageiro tem a obrigação de comu-

nicar o Organizador no momento da solici-

tação da reserva as eventuais enfermidades

ou deficiências, físicas ou psíquicas que pos-

sam exigir assistência ou cuidados especiais.

Não serão aceitas reserva para passageiros

cujas as condições físicas ou psíquicas

façam com que sua participação no pro-

grama de viagem ou cruzeiro seja impossível

ou perigosa para eles mesmos ou para os

demais passageiros.

2.8 Não está permitido o embarque de meno-

res de 6 meses. Em determinados programas

o cruzeiros este limite eleva aos 24 meses.

3. PAGAMENTOS

3.1 No momento da confirmação do programa

se deverá pagar a taxa de inscrição que será

de 30% do preço total. O restante do mon-

tante da viagem deverá ser pago com uma an-

tecedência mínima de 30 dias da data de saída

prevista.

3.2 As passagens e os vouchers corresponden-

tes aos demais serviços contratados, assim

como o restante da documentação definitiva

da viagem, serão entregues ao passageiro uma

vez que tenha sido pago o saldo total.

4. PREÇOS

4.1 O preço da Viagem Combinada In-

clui:

a) O transporte, quando este serviço esta in-

cluído no programa contratado, com o tipo de

transporte, características e categoria que se

indicam no programa.

b) O alojamento, quando este serviço esta in-

cluído no programa, o estabelecimento é com

regime alimentício que figura o programa.

c) As taxas e impostos dos estabelecimentos

hoteleiros e dos impostos diretos - Imposto

sobre o Valor Incluído, quando sejam aplicá-

veis.

d) A assistência técnica durante a viagem,

quando este serviço esta especificamente in-

cluído no programa em ônibus e sempre que

no circuito participem ao menos 20 passagei-

ros. Com menos de 20 participantes no ônibus

o organizador poderá optar por enviar o ôni-

bus somente com um motorista.

e) Nos circuitos em avião a assistência será

sempre local.

4.2 O preço do Cruzeiro inclui:

- Refeições a bordo indicado em cada pro-

grama.

- Cabine na categoria escolhida com limpeza

diária e acesso e uso de todas as instalações.

- Participação em todos os programas e ativi-

dades de animação quando estiverem previs-

tos no programa do cruzeiro.

4.3 O preço do Cruzeiro  não inclui:

- Bebidas no restaurantes e nos distintos bares

a não ser que esteja especificado especial-

mente.

- Serviços pessoais como cabeleireiro, massa-

gens, spa, sauna, banho turco, serviços de la-

vanderia. compras nas lojas, chamadas

telefônicas ou mensagens e serviços extras na

cabine.

- Excursões opcionais que se realizem desde o

porto de escala.

- Taxas de serviços (gorjetas a bordo).

- Taxas de embarque se não especificado con-

cretamente em sua inclusão ao preço.

- Seguros opcionais.

4.4 Revisão de Preços 

Os preços indicados no contrato poderão ser

revisados até 20 dias antes da data de saída,

devido a variações dos custos vigentes no mo-

mento da publicação do programa, dos tribu-

tos e impostos sobre algum dos serviços

turísticos incluídos, tais como taxas aeropor-

tuárias ou de embarque nos portos, os tipos de

cambio aplicados ao pacote em questão e cus-

tos de combustível.

5. MODIFICAÇÕES DA VIAGEM.

5.1 Se antes do início da viagem, o organiza-

dor de veja obrigado a modificar  de maneira

significativa algum elemento essencial do con-

trato, comunicará de imediato ao passageiro.

Não se considerarão modificações significati-

vas de elementos essenciais do contrato, se-

gundo o estabelecido nas presentes condições

a substituição do barco;  a modificação da rota

do cruzeiro; a troca de camarote; as variações

na programação de espetáculos e outros en-

tretenimentos a bordo.

5.2 O passageiro que receba a comunicação

de alteração significativa de algum elemento

essencial do contrato terá a possibilidade de

aceitar a alteração que passará a ser parte do

contrato com a especificação exata da modifi-

cação e da incidência das mesmas no preço. O

passageiro deverá comunicar por escrito a sua

decisão ao organizador sempre através da sua

agência de viagem, no prazo máximo de 3 dias

depois de ser notificado e caso não o faça fi-

cará entendido que concordou com as altera-

ções sem qualquer penalização.

5.3 No caso que depois do inicio da viagem o

organizador não possa prestar uma parte im-

portante dos serviços previstos no contrato por

motivos alheios  ao passageiro, disporá de so-

luções alternativas para a continuação da via-

gem, conforme as exigências técnicas e de

seguranças de navegação, sem suplementos

no preço pago, e no caso de que os serviços

sejam de valor inferior aos previstos, será feito

o reembolso da diferença ao passageiro.

No caso que não for possível encontrar ne-

nhuma solução alternativa ou se alternativa

oferecida pelo organizador não for aceita pelo

passageiro por motivos razoáveis e justifica-

dos, o organizador facilitará  sem aumento de

preço, um meio de transporte equivalente ao

previsto originalmente para o regresso ao local

de saída ou ao outro local que possa ser acor-

dado.

5.4 Se reconhece ao organizador o direito de

substituir o barco previsto por outro de carac-

terísticas análogas, no caso que seja necessá-

rio por razões técnicas ou operativas.

6. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR

PARTE DO PASSAGEIRO.

6.1 O passageiro pode cancelar o contrato

sem penalização somente quando seja comu-

nicada a modificação de um elemento essen-

cial, se acordo com o estabelecimento na

condição anterior 5.1, em cujo o caso terá di-

reito alternativamente, a desfrutar de outro pa-

cote ou bem ao reembolso dos valores já

pagos no momento da resolução. O Pacote es-

colhido como alternativa deverá ser de valor

equivalente. Se o organizador não puder ofe-

recer um pacote de valor equivalente, o pas-

sageiro terá direito ao reembolso da diferença.

6.2 A desistência dos serviços contrata-

dos não elimina a cobrança pelos se-

guintes conceitos:

a) No caso de serviços individuais: a totalidade

dos gastos de gestão mais os gastos de anu-

lação que se tenham produzido.

b) No caso de viagem combinada salvo se o

cancelamento tenha sido produzido por mo-

tivo de força maior. 

1) Os gastos de gestão e demais gastos de

anulação se houver.
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2) Uma penalização de 25% se o cancela-

mento ocorrer com mais de 30 dias. De 29 a

15 dias antes do inicio dos serviços; 50% e

14 a 10 dias antes do inicio; 75% se ocorrer

entre 09 dias ou menos, 100% (consulte co-

bertura Travel Ace para gastos de cancela-

mento).

Entende-se como causas de força maior, que

eximirá o consumidor de responsabilidade, o

falecimento, enfermidade grave ou acidente

do segurado, cônjuge, filhos, pais ou irmãos. 

Alguns dos programas oferecidos neste ca-

tálogo e em particular os que incluam desti-

nos no Extremo Oriente são operados em

base a condição de reserva e cancelamento

mais restritas comportando uma penaliza-

ção por gastos de cancelamento quando

esta se produza com menos de 30 dias antes

do início da viagem. Recomendamos solici-

tar sempre informações concretas sobre as

penalizações que possam afetar a viagem

reservada para alguns destes destinos, assim

como a conveniência de subscrever o seguro

que inclui uma cobertura para riscos de gas-

tos de cancelamento. Veja condições especí-

ficas.

No caso de que algum dos serviços contrata-

dos e anulados estejam sujeitos a condições

econômicas de contratação, tais como freta-

mentos de aviões para voos especiais os gas-

tos de anulação feitos com menos de 30 dias

do início da viagem ficam estabelecidos mí-

nimo de € 500 por pessoa.

6.3 A viagem combinada com Cruzeiro está

sujeito a condições econômicas especiais de

contratação que exigem significativas previ-

sões de fretamento pelo o que, o passageiro

que desista da viagem/ contrato ficará respon-

sável por todos os gastos de gestão  a cota de

inscrição que esteja prevista e os gastos e pe-

nalizações indicados a seguir por cada organi-

zador.

Nota: Devido esses programas oferecerem di-

versos destinos, sugerimos solicitar condições

gerais específicas para o roteiro escolhido para

sua viagem.

7. CANCELAMENTO POR PARTE DO OR-

GANIZADOR.

7.1 Caso o organizador cancele a viagem

contratada antes da data de saída, por qual-

quer motivo que não seja responsabilidade

do passageiro, este terá direito ao reem-

bolso de todos os valores pagos ou bem a

realização de outra viagem de qualidade

equivalente ou superior sempre quando o

organizador possa proporcioná-la. Supondo

que a viagem oferecida seja de qualidade in-

ferior, o organizador deverá reembolsar ao

passageiro, a diferença de preço.

7.2 Não existirá obrigação de indeniza-

ção a cargo do organizador nos seguin-

tes serviços:

a) Quando o cancelamento seja motivado pelo

fato de haver um número inferior de passa-

geiro ao exigido e que seja comunicado por es-

crito ao consumidor uma antecedência de 3

dias úteis anterior da data de início da viagem.

b) Quando o cancelamento da viagem se deve

a motivos de força maior, entendendo como

tais circunstancias alheias, anormais e impre-

visíveis cujas as consequências não possa ter

sido evitadas.

8. OBRIGAÇÕES DO PASSAGEIRO.

8.1 O passageiro deverá levar consigo o pas-

saporte assim como os vistos de entrada e de

transito e certificados sanitários exigidos.

8.2 O passageiro deverá comportar-se de

modo a não por em perigo a segurança, a

calma e a tranquilidade dos demais passagei-

ros.

8.3 Fica proibido ao passageiro levar a bordo

mercadorias, animais vivos, armas, munições,

explosivos, substâncias inflamáveis, toxicas ou

perigosas sem o consentimento por escrito do

organizador. 

8.4 O passageiro responderá por danos e pre-

juízos que o organizador sofra em consequên-

cia do não cumprimento das citadas

obrigações.

9. RESPONSABILIDADE DO ORGANIZA-

DOR

9.1 O organizador responderá perante ao pas-

sageiro, em função das obrigações que a ele

correspondam no seu âmbito de gestão da via-

gem, do correto cumprimento das obrigações

derivadas do contrato, com independência de

que estas sejam executadas ao mesmo ou a

outros prestadores de serviços e sem prejuízo

do direito do organizador de atuar contra ditos

prestadores de serviços.

9.2 O organizador responderá assim mesmo,

pelos danos sofridos pelos passageiros em

consequência da não execução ou execução

deficiente do contrato.

9.3 A responsabilidade do organizador

cessará quando ocorra alguma das se-

guintes circunstancias:

a) Que sejam imputadas ao passageiro;

b) Que sejam imputadas a um terceiro, alheio

a prestação de serviços previstos no contrato

e que se constituam imprevisíveis ou insupe-

ráveis;

c) Que se devam a motivos de força maior,

sendo entendidos como tais circunstâncias

alheias a quem as invocas, anormais e impre-

visíveis, cujas as consequências não tenham

sido evitáveis apesar de terem sido devida-

mente diligenciadas;

d) Que se devam a um acontecimento que o

organizador, apesar de ter feito todo o esforço

necessário, não tenha podido prever e nem su-

perar. Nas referidas suposições de exclusão de

responsabilidade, o organizador prestará, não

obstante, a necessária assistência ao passa-

geiro que se encontre em dificuldades, a cargo

deste.

9.4 O organizador não é responsável perante

o passageiro não cumprimento por parte da

agência de viagens ou outros intermediários

que tenham interferidos na conclusão do con-

trato.

9.5 O organizador que tenha compensado o

passageiro, se sub-roga os direitos e ações do

passageiro frente aos terceiros.

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.1 O ressarcimento dos danos causados

pelo não cumprimento ou má execução dos

serviços incluídos na viagem fica limitado ao

previsto nas normas nacionais e convênios in-

ternacionais reguladores desse serviços, em

particular se aplicarão as limitações previstas

no artigo 13.2 da Convenção de Bruxelas de

23/04/1970.

10.2 No caso de que o organizador seja tam-

bém o armador e/ ou proprietário e/ ou condu-

tor e/ ou fretador do barco utilizado para o

cruzeiro, serão aplicadas as normas relativas a

limitação de responsabilidade segundo o esta-

belecido nos artigos 275 e seguintes do código

Naval ou quando sejam aplicáveis na Conven-

ção de Bruxelas de 10/10/1957 ou da Conven-

ção de Londres de 19/11/1976 e sucessivas

modificações.

11. EXCURSÕES E VISITAS OPCIONAIS.

11.1 Os horários e itinerário das excursões

estão sujeitos a variações devido a circunstan-

cias externas como por exemplo: condições at-

mosféricas ou climáticas, greves ou a

exigências operativas dos provedores dos ser-

viços.

11.2 No caso de cancelamento de uma excur-

são por motivos técnicos, por força maior ou

por não haver sido alcançado um número mí-

nimo de participantes o organizador reembol-

sará o valor pago aos passageiros.

11.3 Salvo indicação contrária, as excursões

se realizam com meios não equipados especi-

ficamente para pessoas deficientes.

12. MÉDICO A BORDO DO CRUZEIRO

12.1 O médico a bordo, quando este serviço

esteja disponível assiste os passageiros na

qualidade de profissional autônomo. Este re-

curso das prestações do médico a bordo é vo-

luntário e o custo das consultas é cobrado

diretamente ao passageiro.

12.2 O Diagnostico do médico enquanto a

bordo são contestáveis pelo passageiro.

13. CUSTÓDIA DE OBJETOS DE VALOR.

Nos casos que o cruzeiro ou hotel ponha a

disposição dos passageiros o serviço de caixa

de segurança (cofre), organizador não as-

sume nenhuma responsabilidade pela custó-

dia de dinheiro, documentos, títulos, joias ou

objetos preciosos que não tenham sido rece-

bidos para deposito em dita caixa de segu-

rança (cofre), mesmo quando estejam

depositadas nas caixas dos camarotes ou

apartamentos do hotel.

14. RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS.

Nos casos do não cumprimento na execução

dos serviços contratados, o consumidor se ob-

riga a notificar por escrito ao prestador de ser-

viços, à agência de viagens e ao organizador

o mais breve possível (no ato ou durante os 10

dias seguintes finalização da viagem). O orga-

nizador examinará o antes possível e de boa

fé, as reclamações apresentada e fará todo o

possível para conseguir uma solução rápida e

amistosa.

O prazo de prescrição das ações para formular

reclamações derivadas do presente contrato é

de 60 dias.

Qualquer litigio relativo ao presente contrato,

será de competência exclusiva de Juízes Tribu-

nais do local sede do organizador dos progra-

mas e das companhias de cruzeiros

organizadoras e cuja Jurisdição e competência

das partes se submetem expressamente com

exclusão de qualquer outro que pudesse lhes

corresponder.

Os serviços indicados no presente catálogo

foram definidos em janeiro de 2014. Os preços

poderão, portanto sofrer variações, tal como

se indica na cláusula 4.3.

Data de impressão Janeiro 2014


