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Obs: 1 – Valores acima discriminados em dólares americanos (US$) 
         2 – Taxa de embarque e taxa de remessa internacional não incluídas, favor consultar. 
         3 – Chd até 10 anos incompletos: favor descontar US$100,00 do preço publicado acima. 
         Ex: 3 Adts + 1 Chd 6 anos = 4 QDP – U$100,00. / 2 Adts + 2 Chds 7 anos = 4 QDP – U$200,00 
 
 
 

 

Obs : Conforme noticiado pelos meios de comunicação, as agências e operadoras de turismo passaram a recolher IRRF a partir de 01 de janeiro de 

2016 sobre as remessas realizadas para pagamentos a fornecedores fora do país. O percentual do imposto ora em vigor está sujeito a alteração. 

 

Prazos e condições de pagamento: 

- O sinal de reserva é de U$250,00 e possui validade de 60 dias após a confirmação do pagamento. Após esse prazo, o 

sinal voltará a ficar disponível ao passageiro, e o lugar voltará a ficar disponível a New It. 

- Todas as vendas devem estar emitidas e com o pagamento finalizado até 120 dias antes do embarque. 

- Após esta data, passageiros novos terão 72h para quitação e emissão. 

 

Formas de pagamento: 

- Em Dezembro, financiamento do total dos programas – aéreo + terrestre – em até 10x sem juros (1+9) no cheque-pré 

datado sujeito a aprovação do Banco + tx de embarque e tx de remessa internacional paga no primeiro cheque. A 

partir de Janeiro, passa para 9x sem juros (1+8), e assim sucessivamente. 

  Saída  Chegada Cia. Aérea 

1 Orlando Aventura – 16 dias 18/Jul 02/Ago Delta 

2 Orlando Especial – 16 dias 20/Jul 04/Ago American 

3 Orlando Básico – 16 dias 20/Jul 04/Ago United 
 

 
 
 

 
Observações gerais: 

 O Hotel previsto para o programa Orlando Especial e Básico é o Rosen Inn Lake Buena Vista. 
 O Hotel previsto para o programa Orlando Aventura é o Universal´s Cabana Bay Hotel. 
  Todos os programas incluem: Tkt Aéreo, 13 noites de hospedagem, café da manhã, 14 refeições (exceto Básico), entradas para os 

parques mencionados, traslados em ônibus privativo, acompanhamento online do grupo, Seguro Viagem/bagagem, kit viagem, 
Acompanhante NEW IT desde o Brasil e Supervisão da Equipe NEW IT em Orlando.  

 O Programa não inclui: Taxa de embarque e taxa e remessa interacional, passaporte, vistos e extras pessoais. 
 O roteiro apenas serve como base a programação. Ele será integralmente cumprido, porém a ordem das atrações poderá ser alterada 

para uma melhor operação. 
 Não é permitida a viagem de menores de 14 anos desacompanhados. 
  Reajustes podem eventualmente acontecer. A única maneira de garantir o preço do programa é a quitação do mesmo. 
 A ida ao Volcano Bay e ao Aquatica estará sujeita a condições meteorológicas. Caso não seja possível essa visita, a 

mesma será trocado por shopping. 
 

 

Programa Refeições SGL DBL TPL QDP 

Orlando Básico – 16 dias 4 $4.249 $3.849 $3.649 $3.549 

Orlando Especial – 16 dias 14 $4.499 $4.099 $3.899 $3.799 

Orlando Aventura – 16 dias 14 $5.949 $4.749 $4.349 $4.149 

Taxa de Remessa Internacional (TRI) SGL DBL TPL QDP 

Orlando Básico – 16 dias $143 $118 $110 $105 

Orlando Especial – 16 dias $160 $135 $130 $125 

Orlando Aventura – 16 dias $239 $174 $152 $141 


