
CIA VOO DATA ORIGEM DESTINO SAIDA CHEGADA

3840 08 OUT SDU SSA 09:05 11:10

3841 13 OUT SSA SDU 11:40 13:55

Inclui:

» Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto  - Base Regular.  

HOTÉIS TIPO APTO REGIME SGL
NT 

EXTRA
DBL

NT 

EXTRA
TPL

NT 

EXTRA
QDP

NT 

EXTRA

NT 

EXTRA
VALIDADE

Marano Hotel STD CAFÉ 2.054 209 1.578 114 1.419 82 N/A N/A 02 a 06 908 0
Tarifa 

Flutuante

Formas de Pagamento:
A vista: sem desconto;

Cartão de Crédito - Aéreo + Terrestre em até 10 vezes ( 01 + 09 ), sendo uma entrada de 25% + taxas de embarque e saldo em até

09 parcelas em cartão de crédito emitido no Brasil (Pessoa Física) - Amex, Mastercard e Visa. Documentos necessários: Autorização de 

Cartão de Crédito (Pacotes) e Termo de Responsabilidade para Viagens Nacionais, disponiveis na página "Úteis" do site da New It Club

(http://www.newit.com.br/main/uteis.php ), xerox frente e verso do cartão, identidade e CPF do titular.

Observações Gerais:
1- Preços por pessoa em Reais, à vista com validade dentro do período especificado acima.

2- Para feriados e eventos especiais, quando não indicados, consultar.

3- Não inclui taxas de embarque, de quarto, ambientais, ecológicas e de visitação a museus, igrejas etc

4- Preços exclusivos para mercado nacional, calculados de acordo com os contratos e tarifas atuais, estando portanto sujeitas a alteração até

até a confirmação dos serviços.

5- Seguro Viagem somente para turismo nacional ou residentes no Brasil.

6- Reservas aéreas e hoteleiras dependem da confirmação de disponibilidade. Caso não seja possível confirmar na opção escolhida, serão 

indicados fornecedores similares, podendo haver acréscimo de tarifas.

7- Esta tabela de preço foi feita com base na menor tarifa aérea publicada, podendo sofrer alteração devido à disponibilidade de lugares 

no ato da compra.

8- Neste pacote não será permitido a inclusão de diárias extras quando estas coincidirem com períodos de feriados. 

9- Financiamentos sujeito a aprovação.

10- O roteiro poderá ser alterado de acordo com as condições climáticas e/ou por motivos alheios a nossa vontade. 

Atualizado em 08/07/2022

PREÇOS POR PESSOA AÉREO + TERRESTRE EM R$

» Tabela de preços calculadas em Tarifas Promocionais (Flutuantes), que serão reconfirmadas no ato da Confirmação da Reserva.

» Parte Aérea de ida e volta voando LATAM: Rio /Salvador / Rio.  

01 Criança com 

02 ADTS

» Tour Bahia 500 anos - Base Regular

» Hospedagem por 05 noites no hotel escolhido com regime correspondente + taxa de serviços sobre as diárias. 


