29/12/2020

Inclui :
 Passagem aéreo RIO / PUNTA CANA / RIO voando Avianca;
 06 noites de hospedagem no hotel Occidental Caribe com all inclusive e taxas incluídas;
 Traslados privativos: aeroporto / hotel / aeroporto.

Preços por pessoa, aéreo + terrestre:
Sgl
Dbl
Tpl
Qdp
U$ 1415,
U$ 1169,
U$ 1115,
U$ 1085,
Observações Terrestre:
OBS 1: Preço do pacote base (acima) no Occidental Caribe, são sujeitos a alteração e valem apenas como referência. Caso os mesmos
não confirmem na tarifa informada, favor efetuar cálculo de suplemento como informado abaixo na OBS2.

Hotel

Endereço

Preço Por Noite

Categori
a

Alimentação

Occidental
Caribe

Carretera Macao S/N Playa Arena
Gorda

U$ 99, SGL // U$ 132, DBL // U$ 177, TPL // U$ 223, QDP

3,5

ALL
INCLUSIVE

OBS 2: Para calcular suplementos para os outros hotéis, deduzir do valor total do novo hotel escolhido, o valor do crédito do hotel
base cotado acima. Ex: Em QDP: U$ 223 x 6 noites = credito total U$ 1338, e dividir pelo número de passageiros do apartamento na
acomodação escolhida.
EX: Novo hotel escolhido custa U$ 350,00, serão 08 noites em um apartamento Quadruplo (QDP).
Fazer – U$ 350,00 x 08 (noites) = U$ 2800,00 (novo total) – U$ 1338,00 (crédito pacote base) = U$ 1462,00.
Dividir os U$ 1462,00 : 4 (pax) = U$ 365,50. Basta então somar este suplemento ao preço do pacote em QDP (U$ 1085, acima) para
encontrar o preço no novo hotel, já com as 08 noites. Este cálculo serve para já calcular o suplemento das 6 noites base e das noites
extras (caso existam), tudo em uma única conta.

 Voos (Previstos):
AV 226 30MAI GIGBOG 0330/0510

AV 253 05JUN PUJBOG 1800/1944

AV 128 30MAI BOGPUJ 0710/1100

AV 261 05JUN BOGGIG 2110/0525

Formas de Pagamento do Pacote: (Câmbio de venda New IT)
Todo o pacote em até 10 vezes em reais, sendo uma entrada de 25% + taxas de embarque e saldo em 09 vezes com
cheques pré datados (Financiamento Banco SANTANDER) ou nos cartões de crédito (Mastercard, Visa e Amex).
Observações Gerais:
1)
2)
3)
4)

Preços não incluem taxas de embarque, de remessa, taxas locais dos carros, vistos ou extras pessoais.
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas.
Caso o pacote não confirme dentro do que foi previamente especificado poderá haver um acréscimo ou iremos indicar similares.
Financiamentos sujeitos a aprovação.

