PROGRAMA BÁSICO – PARTE TERRESTRE – 01/08 OUTUBRO

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
 Traslados de chegada e saída na Cidade do México.
 07 noites de hospedagem no Hotel Casa Blanca (4*) com café da manhã buffet diário.
 Inscrição para participação nos dias 04, 05 e 06 de outubro no 9º Congresso Mundial *.
 Traslados hotel / Auditório BlackBerry / hotel durante os 3 dias do evento.
 Dia inteiro de visita à Cidade do México e à San Miguel Nepantla.
 Visita ao Museu de Frida Kahlo.
 Visita à Xochimilco.
 Dia inteiro de visita à Teotihuacán e à Basílica de Guadalupe com almoço incluso.

Preços por pessoa, parte terrestre, a base de um grupo mínimo de 25 passageiros:
Hospedagem
Em quarto triplo
Em quarto duplo
Em quarto individual

Valores
USD 847,00
USD 882,00
USD 1.208,00

Taxa de Remessa Internacional
USD 41,00
USD 43,00
USD 59,00

* Forma de pagamento: A vista ou entrada de 25% + taxas e saldo em até 6 vezes no cartão de crédito.
* Caso a inscrição no evento já tenha sido efetuada, o valor da mesma de USD 120,00 será descontado do pacote.

CONDIÇÕES GERAIS – OUTUBRO 2019
9º CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL CIDADE DO MÉXICO
1. OS PREÇOS NÃO INCLUEM: Taxas de aeroporto no Brasil e no exterior, taxas de remessa internacional, refeições não
mencionadas no itinerário, serviços de lavanderia, despesas com documentação, passaporte, vistos, etc., excursões opcionais,
extras de caráter pessoal e todos os serviços que não estiverem especificados como incluídos no roteiro impresso.
2. CONCORDÂNCIA: Ao aceitar participar desde excursão, o usuário ou a agência de viagem sua mandatária declara conhecer
as condições gerais específicas para opção do programa adquirido, aderindo às mesmas na forma de legislação em vigor,
comprometendo-se, quando for o caso, por si e seus familiares. No caso de quaisquer reclamações sobre os serviços prestados,
é imperativo, sob pena de perda do direito, esgotar o entendimento com o operador, antes de reclamar na Embratur e/ou
órgão delegado, não enviando a postulação para qualquer noticiário, em face de publicidade negativa, adotando o princípio de
arbitragem.
3.

INSCRIÇÕES

E

PAGAMENTOS:

As

inscrições

serão

aceitas

para

esta

programação

conforme

abaixo:

A vista ou financiado em 25% de entrada + taxas e saldo em até 6x.
4. PREÇOS: Os preços das excursões são fixados tomando-se por base as taxas de câmbio vigentes no Brasil e,
consequentemente, sofrerão possíveis alterações de acordo com o reajuste cambial.
5. CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: Custo de cancelamento em relação à sua antecedência ao dia do embarque:
160º ao 120º dia anterior ao embarque – 20% do custo do pacote;
121º ao 90º dia anterior ao embarque – 30% do custo do pacote;
89º ao 45º dia anterior ao embarque – 40% do custo do pacote;
44 º ao 15º dia anterior ao embarque – 50% do custo do pacote;
14º ao 7º dia anterior ao embarque – 80% do custo do pacote;
6º dia anterior ao dia do embarque – 100% do custo do pacote.
6. RESPONSABILIDADES: NEW IT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA, EMBRATUR Nº 22598-00-41-3 Agência de viagens e
turismo declara, explicitamente, que opera como agente entre o passageiro e os serviços mencionados no presente programa
tais como: empresa de transporte, hotéis, etc. Por conseguinte declina de toda responsabilidade por qualquer deficiência dos
serviços prestados, assim como danos, perdas e acidentes, atrasos ou irregularidades 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 transportes mencionados no bilhete emitido,
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. Todas
as tarifas que aparecem neste folheto estão cotizadas em dólares, sendo a taxa de conversão, da parte aérea, fixado pelo DAC –
Departamento de Aeronáutica Civil. A impressão deste folheto não ocorre por ordem da Cia. Aérea e não envolve a
responsabilidade da mesma. A empresa aérea atua somente como transportadora aérea, não assumindo nenhuma
responsabilidade.

