13/03/2019
Inclui :
 05 noites de hospedagem no Holiday Inn Port of Miami (ou similar) com taxas governamentais incluídas ;
 Traslados privativos, de chegada e saída na cidade de Miami;
 01 City Tour privado em português (03 horas de duração) + Tour de Barco regular (aprox.90 min de duração) pela belíssima
Biscayne Bay de Miami (ingresso do barco incluído) em Ingles ou Espanhol;
 01 Tour de compras ao Shopping Aventura Mall OU ao Dolphin Mall (a escolher antes do embarque).
Preços de parte terrestre, por pessoa, em dólares americanos ( não inclui taxa de remessa ):

Sgl
U$ 1.865,00

Dbl
U$ 935,00

Tpl
U$ 669,00

Qdp
U$ 475,00

Crianças pagam como adultos em Miami.
Taxa de remessa intl por pessoa, em dólares americanos:

Sgl
U$ 49,00

Dbl
U$ 25,00

Tpl
U$ 20,00

Qdp
U$ 15,00

Observações Terrestre:
OBS 1 : Preços acima só são válidos desde que o mesmo estejam confirmando nos valores descritos abaixo. Caso o mesmo confirme
em uma tarifa mais cara, favor efetuar cálculo de suplemento como informado abaixo na OBS 2.
Hotel cotado como base desta tabela
Noite extra por apartamento em U$
Holiday Inn Port of Miami
U$ 176,00 SGL, DBL, TPL e QDP
340 Biscayne Boulevard
OBS 2 : Para calcular os 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$ 176 x 5 noites = credito total U$ 880, e dividir pelo número de passageiros do
apartamento na acomodação escolhida.
EX: Novo hotel escolhido custa U$ 223,00, serão 08 noites em um apartamento Quadruplo (QDP).
Fazer – U$ 223,00 x 08 (noites) = U$ 1784,00 (novo total) – U$ 880,00 (crédito pacote base) = U$ 904,00.
Dividir os U$ 904,00 : 4 (paxs) = U$ 226,00. Basta então somar este suplemento ao preço do pacote em QDP (U$ 489,00 acima) para
encontrar o preço no novo hotel, já com as 08 noites. Este cálculo serve para já calcular o suplemento das 5 noites base e das noites
extras (caso existam), tudo em uma única conta.
 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 taxa de remessa e saldo em 09 vezes
com cheques pré-datados (Financiamento Banco Santander) ou nos cartões de crédito (Mastercard, Visa e Amex).
 Observações Gerais:
1. Preços não incluem taxas de embarque, de remessa, vistos ou extras pessoais.
2. O Tour de compras inclui traslado de ida e volta do hotel ao shopping escolhido, em horário pré-determinado antes da
partida do Brasil. Não inclui guia.
3. City tour + Tour de barco “barco incluso” (Aprox.4.5hs): Saida do hotel para conhecer os principais pontos turisticos de
Miami, como Lincoln Road, Cocowalk-Coconut Grove, Miami Beach, South Beach, Art Deco Historic District, Downtown
Miami, Wynwood Wall, Coral Gables – Miracle Mile, Venetian Pool, Biltmore Hotel e Brickell Avenue e ainda paramos para
um passeio de 90 minutos no barco “Queen Island Cruise” (ticket incluso no preço), este barco passeia pelas casas dos
famosos (Milionaires Row) na Biscayne Bay, e é um passeio lindíssimo. O city tour inicia no Hotel , os pax fazem uma parada
para o passeio de barco e continuam no city tour, depois são deixados no Hotel.
4. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas. Preços simulados para estadia de 10 a
15 Set 2019.
5. Financiamentos sujeitos a aprovação.
6. O hotel e serviços dependem de confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar.

