12/03/2019
Inclui:
 05 noites de hospedagem no hotel Kimpton Sir Francis Drake (ou similar), com taxas governamentais incluídas;
 Traslados privativos, de chegada e saída na cidade de São Francisco;
 Napa and Sonoma Wine Country Tour, regular (tour em inglês - 08 hrs duração) - Desfrute de um dia inteiro de passeios pelos
majestosos Vales de Sonoma e Napa, famosos por seus vinhos e belas paisagens. Viaje a bordo de um ônibus de luxo, fazendo
paradas que variam de vinhedos de luxo a grandes vinícolas de produção em massa, sendo que em 3 delas, está incluída uma
degustação de vinhos. Sua parada para almoço (não incluído) será no V-Marketplace em Yountville.

Preços de parte terrestre, por pessoa em dólares americanos:
Sgl
Dbl
Tpl
Qdp
U$ 1.329,00
U$ 775,00
U$ 645,00
U$ 569,00
Crianças pagam como adultos em São Francisco.
Este pacote não tem taxa de remessa a ser cobrada
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
Kimpton Sir Francis Drake Hotel
450 Powell Street

Noite extra por apartamento em U$
U$ 209,00 SGL // U$ 226,00 DBL // U$ 265,00 TPL // U$ 302,00 QDP

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$ 302 x 5 noites = credito total U$ 1510, e dividir pelo número de passageiros do apartamento na acomodação escolhida.
EX: Novo hotel escolhido custa U$ 328,00, serão 08 noites em um apartamento Quadruplo (QDP).
Fazer – U$ 328,00 x 08 (noites) = U$ 2624,00 (novo total) – U$ 1510,00 (crédito pacote base) = U$ 1114,00.
Dividir os U$ 1114,00 : 4 (paxs) = U$ 278,50. Basta então somar este suplemento ao preço do pacote em QDP (U$ 569,00 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.
2.

Preços não incluem taxas de embarque, vistos ou extras pessoais.
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas.

3. Sobre o tour de vinícolas:
Ponto de encontro: A excursão parte da Union Square no numero 478 da Post Street (entre a Mason & Powell Street), em frente ao

4.
5.

Westin St. Francis Hotel. Há disponível um shuttle, saindo do numero 2800 da Leavenworth Street em Fishermans Wharf para o ponto de
encontro na Union Square. Transporte disponível a partir de 478 Post Street, 45 minutos antes da hora de partida da excursão.
Informação adicional: Os ônibus são climatizados e o tamanho do ônibus depende do número de passageiros reservados para aquele
dia específico. Há ônibus de 28, 39, 47 e 56 lugares, usados para este passeio;
Financiamentos sujeitos a aprovação.
O hotel depende de confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar.

