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Incluindo :  
 Passagem aérea Rio / Orlando / Rio voando TAM ( Ida diurna ). 
 14 noites de hotel Rosen Inn Point Orlando com taxas incluídas .   
 14 diárias de carro Intermediário, 04 portas , incluindo: seguro CDW, EP, taxas de aeroporto, impostos locais e estatais 

e km livre ). 
 

Preços por pessoa, aéreo + terrestre em Dolares ( não inclui taxa de remessa, nem de embarque ) : 

Sgl Dbl Tpl Qdp Chd 

U$ 2.479,  U$ 1.839, U$ 1.529, U$ 1.379, U$ 925, 
CHD ( Até 11 Anos ), dividindo acomodação c/ adultos pagantes. Ex.: 2 Adt + 1 Chd = 2 Dbl + 01 Chd. 

 

Valores por pessoa da Taxa de Remessa a ser adicionada ao valor acima:  
Sgl Dbl Tpl Qdp Chd 

U$ 88,  U$ 44, U$ 29, U$ 22, ND 

 OBS1 : Os valores acima, se referem ao custo da taxa de remessa somente das 14 noites de hotel e 14 diárias de carro incluídas no 
pacote acima. Caso sejam incluídos outros itens ( noites extras, carro categoria superior, ingressos...) a taxa de remessa referente a 

estes novos serviços ou aos acréscimos nos serviços existentes, deverá ser calculada e informada.  
 

 Valores de diárias para cálculo de outros hotéis ( não inclui taxa de remessa ): 
HOTEL NOITE EXTRA POR APARTAMENTO ENDEREÇO 

* Rosen Inn Point Orlando U$ 89, 9000 International Drive 

OBS 2 : Preço acima no Rosen Inn só é válido desde que o mesmo seja confirmado a U$ 89,00 por noite, o apartamento. Caso o 
mesmo confirme em uma tarifa mais cara, favor efetuar cálculo de suplemento como informado abaixo na OBS3. 
 

OBS 3 : Para calcular os suplementos para os outros hotéis, deduzir do valor total do novo hotel escolhido os U$ 1.246,00 de crédito 
do hotel base cotado acima ( U$ 89,00 x 14 noites ) e dividir pelo número de passageiros do apartamento. 
EX : Novo hotel escolhido custa U$ 95,00, serão 14 noites em um apartamento Quadruplo ( QDP ). Fazer – U$ 95,00 x 14 ( noites ) = 
U$ 1330,00 ( novo total ) – U$ 1246,00 ( crédito pacote base ) = U$ 84,00. Dividir os U$ 84,00 : 4 ( paxs ) = U$ 21,00. Basta então 
somar este suplemento ao preço do pacote em Qdp ( U$ 1.379,00 acima ) para encontrar o preço no novo hotel, já com as 14 noites.  
 

 Valor das 14 diárias de carro acima, para cálculo de outras categorias ( não inclui taxa de remessa ):: 

CARRO Valor das 14 diárias INCLUI 

* ICAR (Intermediário) – Alamo  ( MF ) U$ 519, CDW, EP, txs de aeroporto,impostos locais e estatais e km livre 
 
 

 Voos ( Previstos ) : 
IDA VOLTA 

JJ   3501  18 JUL    GIGGRU   0650  0810 JJ  8187   01 AUG   MCOGRU  1950  0540 

JJ   8186  18 JUN   GRUMCO  0930  1720 JJ  4537   02 AUG   GRUGIG    1220  1340 
 

 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 + taxa de remessa e saldo em 
09 vezes com cheque pré datado ( Financiamento Santander ) ou nos cartões de crédito ( Mastercard, Visa  e Amex ). 
 
 Favor solicitar nossa tabela de Ingressos para Disney, Universal, Sea, Busch, Cirque du Soleil, etc. 
 
OBS: 
1) Preços não incluem taxas de embarque, taxa de remessa, vistos ou extras pessoais. 
2) Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aéreo e o hotel dependem de confirmação. Caso não seja possível confirmar no preço cotado acima, pode haver 

acréscimo no preço.  
3) Financiamentos sujeitos a aprovação. 

 


