Amigo Passageiro, Somente assine após a leitura completa deste contrato, pois nele constam informações
importantes sobre a sua viagem. Qualquer dúvida consulte seu agente de viagens.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. OS PREÇOS EXCLUEM: Taxas de aeroporto no Brasil e exterior / Taxa de remessa internacional / Refeições não
mencionadas no roteiro / Excesso de bagagem / Despesas com documentação (passaporte e visto) / Opcionais / Lavanderia,
telefonemas, enfim, todo extra de caráter pessoal e serviços que não estejam mencionados no roteiro.
2. HORÁRIO DE OCUPAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DOS QUARTOS: Segundo lei internacional de hotelaria a ocupação dos quartos dá-se às 16:00, e sua liberação às
12:00.
3. TIPOS DE ACOMODAÇÃO: Single e Duplo: 1 cama / Triplo: 2 camas.
4. REGRAS PARA COMPARTILHAMENTO DE QUARTOS: Não podemos garantir àqueles passageiros que dependem da ajuda da empresa para compartir a
acomodação, o tipo de apartamento que vai ser conseguido (se DBL ou TPL), não cabendo ao passageiro determinar quantas pessoas serão colocadas no
apartamento. A NEWIT tentará sempre a melhor acomodação para os seus passageiros. Porém, se reserva o direito de confirmar o tipo de acomodação definitiva
até 5 dias antes do embarque. Caso a acomodação já esteja fechada, e ocorrer um cancelamento por parte de um (ou mais) passageiro(s), os demais ocupantes
desta mesma acomodação deverão pagar a diferença para a acomodação finalizada. Por motivos operacionais, não estamos aceitando reservas em quartos
individuais para menores de 18 anos.
5. REFERENTE A COMPRAS E ALFÂNDEGA: A cota da alfândega é de U$1.000,00 por pessoa. A NEWIT não se responsabiliza pelos produtos comprados durante a
viagem.
6. BAGAGEM: Permitida durante toda a viagem 01 mala de até 23 KG.
7. IMPORTANTE: O roteiro citado serve como base para programação. O mesmo será totalmente cumprido, podendo entretanto, sofrer alterações nos dias e
horários das programações para uma melhor operacionalização. Sugerimos que os pertences de valor, tais como passaporte, dinheiro e joias, sejam devidamente
guardados. Não nos responsabilizamos por objetos de uso pessoal. Recomendamos aos passageiros presenciar as manipulações de carga e descarga das bagagens
no hotel e aeroporto. Assim como em relação às bagagens de mão não nos responsabilizamos pelo extravio das mesmas. Qualquer dano ao transporte, hotel,
restaurante, parque, etc., causado por ação isolada de um passageiro, recairá sobre o próprio a responsabilidade do pagamento.
8. SEGURO VIAGEM E BAGAGEM: Incluído. Para cobertura, limite de idade e outras informações, favor consultar. A NEWIT não se responsabiliza por despesas
médicas e / ou hospitalares que excedam os valores da cobertura.
9. DOCUMENTAÇÃO: Sendo passaporte documento pessoal, cada passageiro deve possuir o seu devidamente legalizado e válido com os vistos necessários para
os países que deverá visitar. Menores de 18 anos, viajando sem a presença dos responsáveis legais, deverão possuir autorização dos pais reconhecida e
autenticada em cartório. Caso contrário o embarque não será possível. A NEWIT não se responsabiliza pela ordem legal dos dispositivos acima por tratar-se de
responsabilidade dos próprios passageiros.
10. PAGAMENTO: O sinal de reserva é de USD 250,00 por passageiro e não garante o preço, somente a pré-reserva do lugar. A única forma de garantir o preço é
o pagamento integral da viagem. Todas as vendas devem estar emitidas e com pagamento finalizado até 12 de Abril de 2022. Após essa data, passageiros novos
terão 72hrs para quitação e emissão. Enviar junto com o sinal, a cópia do documento (passaporte com validade mínima de 6 meses ou identidade) e a ficha
médica preenchida.
11. REAJUSTE DE PREÇO: A emissão do bilhete aéreo é a única maneira de se resguardar de um possível aumento. O reajuste de preço por parte da cia aérea
pode ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio.
12. CANCELAMENTO: O custo do cancelamento em relação à antecedência ao dia do embarque: DO CUSTO TOTAL DO PROGRAMA:
Do 60º ao 30º dia anterior ao embarque - 30% do valor total da excursão.
Do 29º ao 15º dia anterior ao embarque - 40% do valor total da excursão.
Do 14º ao 7º dia anterior ao embarque - 60% do valor total da excursão.
Do 6º dia anterior ao embarque até o dia do embarque (ou o não comparecimento) 100% do valor total da excursão.
13. PARTE AÉREA: Como intermediários entre a cia. aérea e o passageiro, estamos sujeitos as regras impostas pelas transportadoras aéreas. Portanto, após a
emissão dos bilhetes aéreos e independente dos prazos de cancelamento acima, mudanças de data de viagem, mudanças de nome, transferências,
cancelamentos e reembolsos, estarão sujeitos a multas e taxas impostas pela cia. aérea. Estas condições podem ser impostas também em relação as tarifas
promocionais normalmente aplicadas nos pacotes, tais como não reembolso e prazo determinado para alteração da data de viagem. A escolha e a marcação de
assentos serão confirmadas única e exclusivamente no aeroporto, no ato do check in. A companhia aérea não nos autoriza garantir a escolha prévia dos assentos.
14. RESPONSABILIDADES: A NEW IT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA. - EMBRATUR Nº 22598-00-41-3, declara, explicitamente, que opera como agente entre o
passageiro e os serviços mencionados no presente programa, tais como: empresas de transporte, hotéis, etc. Por conseguinte, declina de toda responsabilidade
por qualquer deficiência dos serviços prestados, assim como danos, perdas e acidentes, atrasos e irregularidades que possam ocorrer com os passageiros e seus
pertences. As companhias transportadoras que participam deste itinerário não se consideram responsáveis por nenhum ato, omissão ou evento que ocorra com
os passageiros quando os mesmos não se encontram a bordo de suas aeronaves e veículos, tornando-se o contrato de transporte mencionado no bilhete emitido,
o único instrumento de responsabilidade entre os passageiros e o transportador. O ato de inscrição para participar de qualquer viagem deste programa implica
na total conformidade por parte dos passageiros com todas as condições mencionadas. As empresas aéreas atuam somente como a transportadora aérea, não
assumindo nenhuma responsabilidade de serviços prestados por terceiros.
Declaro ter lido e estar de acordo com as condições gerais deste folheto.
Nome em letra de forma do passageiro ou responsável ______________________________________________________________________________________
Referente ao passageiro (caso menor de idade) ____________________________________________________________________________________________
CPF ___________________________________________________________________ Data de saída: _______________/________________/_______________

