
 

 
 

 
 

28/10/2021 

Incluindo :  
 Passagem aérea Rio / Cancun / Rio voando Avianca; 
 05 noites de hospedagem no Hotel Riu Caribe com sistema All Inclusive; 
 Traslado privativo aeroporto / hotel / aeroporto em Cancun. 

 

Preços p/pessoa, em USD  

Sgl Dbl Tpl 

U$ 1.669, U$ 1.349, U$ 1.289, 
 
 

 Diárias do hotel acima, para cálculo de suplemento p/outros hotéis ( valores p/noite e p/apartamento ) : 

HOTEL 
NOITE EXTRA  

POR APARTAMENTO 
ENDEREÇO 

* RIU Caribe – 5*– All Inclusive – Std U$ 175, SGL // U$ 240, DBL // U$ 329, TPL  Blvd Kukulcan Km 5,5 Lote 6C 

 

OBS 1 : Preço no hotel acima , só é válido desde que o mesmo seja confirmado nos preços acima (noite extra). Caso o 

mesmo confirme em uma tarifa mais cara, favor efetuar cálculo de suplemento como informado abaixo na OBS2. 
 

OBS 2 : Para calcular os suplementos para os outros hotéis (ou diferença de tarifa confirmada para o hotel acima), 
deduzir do valor total do novo hotel escolhido (ou da nova tarifa deste) o valor total do crédito do seu hotel acima e 

dividir pelo número de passageiros do apartamento. 

EX em DBL : Novo hotel escolhido custa U$ 280,00 p/ noite, são 05 noites em um apartamento DUPLO (DBL). 
Fazer: U$ 280,00 (tarifa do novo hotel) - U$ 240,00 (valor do hotel base RIU) = U$ 40,00 x 5 (noites) = U$ 200,00.  

Dividir os U$ 200,00 : 2 (pax) = U$ 100,00. Basta então somar este suplemento ao preço do pacote em DBL (U$ 1.349, 
acima + U$ 100, = U$ 1.449,00) para encontrar o preço no novo hotel, já com as 05 noites.  

 
 

 Voos (Previstos): 
 

   AV 260 12JUN GIGBOG  0815/1230 AV 257 17JUN CUNBOG 1615/1945 

   AV 264 12JUN BOGCUN 1435/1825      AV 261 17JUN BOGGIG 2235/0705 

 
 
Forma de pagamento ( 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). 
 

1) Preços não incluem taxas de embarque, taxas de carro locais, vistos ou extras pessoais. 
2) Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas. 
3) Financiamentos sujeitos a aprovação. 
4) Aéreo e o hotel dependem da confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar. 

 

 
 


