CONDIÇÕES GERAIS SÉRIES “EUROPA PARA TODOS I E II”
Somente assine após a leitura completa deste contrato, pois nele constam informações importantes sobre a sua viagem.
1. OS PREÇOS EXCLUEM: Taxas de aeroporto no Brasil e exterior, Taxa de Remessa Internacional, Refeições não mencionadas
no roteiro, Excesso de bagagem, Despesas com documentação (passaporte), Opcionais, Seguro Viagem, Gorjetas, Lavanderia,
telefonemas, enfim, todo extra de caráter pessoal e serviços que não estejam mencionados como incluso.
2. HORÁRIO DE OCUPAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DOS QUARTOS: Segundo lei internacional de hotelaria, a ocupação dos quartos
dá-se às 16:00, e sua liberação até às 12:00h.
3. TIPOS DE ACOMODAÇÃO: Individual e Dupla: 1 cama / Tripla: 2 camas.
4. REFERENTE A COMPRAS E ALFÂNDEGA: A cota da alfândega é de U$500,00 por pessoa.
5. BAGAGEM: Permitida durante toda a viagem 01 mala com até 23 Kg.
6. IMPORTANTE: O roteiro citado serve como base para programação. O mesmo será totalmente cumprido, podendo,
entretanto, sofrer alterações nos dias e ordem das programações para uma melhor operacionalização do mesmo.
7. SEGURO:
- VIAGEM / BAGAGEM: Não incluso no pacote. Plano inclui assistência de USD 75.000,00 por evento. Limite de idade de 85
anos. Passageiros de 65 a 85 anos, acréscimo de 100% na tarifa.
- COBERTURA ESPECIAL COVID-19: A cobertura é aplicável para o período enquanto o segurado estiver em viagem e não pode
ser prorrogada após o retorno do mesmo. Limite de indenização de USD 20.000,00 para despesas médicas e hospitalares por
Covid-19 diagnosticado em viagem. Incluso indenização por hospitalização devido diagnostico de Covid-19 durante viagem
(Hospital Cash) de um montante fixo de USD 150,00. Número máximo de 15 dias de carência e de hospitalização mínimo de 2
dias.
9. DOCUMENTAÇÃO: Sendo passaporte documento pessoal, cada passageiro deve possuir o seu devidamente legalizado e
válido com os vistos necessários para os países que irá visitar. A NEWIT não se responsabiliza pela ordem legal dos dispositivos
acima por tratar-se de responsabilidade dos próprios passageiros.
10. PAGAMENTO: Os valores publicados podem ser pagos à vista ou financiados em até 10 parcelas, sendo uma entrada de
25% do valor total do pacote acrescido das taxas de embarque e de remessa internacional + 09 parcelas iguais. O sinal de
reserva é de EUR 250,00 por passageiro e não garante o preço, somente a pré-reserva do lugar. Enviar junto com o sinal, a
cópia do documento (passaporte). A única forma de garantir o preço é o pagamento integral da viagem. Todas as vendas
devem estar emitidas e com pagamento finalizado em até 70 dias de antecedência ao embarque. Após essa data, novos
passageiros terão 72hrs para quitação e emissão.
11. REAJUSTE DE PREÇO: A emissão do bilhete aéreo é a única maneira de se resguardar de um possível aumento. O reajuste
de preço por parte da cia aérea pode ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio.
12. TAXA DE REMESSA INTERNACIONAL (T.R.I): Os preços aqui anunciados não refletem esse tributo obrigatório instituído
pelo Governo Federal. Conforme noticiado pelos meios de comunicação, as agências e operadoras de turismo passaram a
recolher IRRF a partir de 01 de Janeiro de 2016 sobre as remessas realizadas para pagamentos a fornecedores fora do país.
13. CANCELAMENTO: O custo do cancelamento em relação à antecedência ao dia do embarque, do custo total do programa.
69º ao 30º dia anterior ao embarque - 30% do valor total da excursão.
Do 29º ao 15º dia anterior ao embarque - 40% do valor total da excursão.
Do 14º ao 7º dia anterior ao embarque - 60% do valor total da excursão.
Do 6º dia anterior ao embarque até o dia do embarque (ou o não comparecimento) 100% do valor total da excursão.
14. PARTE AÉREA: Como intermediários entre a cia. aérea e o passageiro, estamos sujeitos as regras impostas pelas
companhias aéreas envolvidas. Portanto, após a emissão dos bilhetes aéreos e independente dos prazos de cancelamento
acima, mudanças de data de viagem, mudanças de nome, transferências, cancelamentos e reembolsos, estarão sujeitos a
multas e taxas impostas pela cia. aérea. Estas condições podem ser impostas também em relação as tarifas promocionais

normalmente aplicadas nos pacotes, tais como não reembolso e prazo determinado para alteração da data de viagem. A
escolha e marcação de assentos serão confirmadas exclusivamente diretamente no aeroporto, no ato do check in. A
companhia aérea não nos autoriza garantir a escolha prévia dos assentos.
15. VOOS: A informação dos voos previstos e da cia. aérea definitiva será disponibilizada em até 20 dias de antecedência ao
embarque.
16. HOTÉIS: A listagem dos hotéis confirmados será disponibilizada em até 07 dias de antecedência ao embarque.
17. TAXA DE EMBARQUE: O valor da Taxa de Embarque informada em folheto é aproximada, considerando a taxa cambial
vigente na data de lançamento deste produto. A mesma deverá ser recalculada no ato da emissão do bilhete. Qualquer
suplemento é de responsabilidade do passageiro.
18. ACOMPANHANTE NEWIT DESDE O BRASIL: Nosso acompanhante estará presente em todas as atividades previstas no
roteiro em saída regular (não privativa). No “Pacote de Serviços Premium – Visitas Opcionais”, os passageiros serão assistidos
pelo guia europeu.
19. RESPONSABILIDADES: A NEW IT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA. - EMBRATUR Nº 22598-00-41-3, declara,
explicitamente, que opera como agente entre o passageiro e os serviços mencionados no presente programa, tais como:
empresas de transporte, hotéis, etc. Por conseguinte, declina de toda responsabilidade por qualquer deficiência dos serviços
prestados, assim como danos, perdas e acidentes, atrasos e irregularidades que possam ocorrer com os passageiros e seus
pertences. As companhias transportadoras 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 transporte mencionado no bilhete emitido, o 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. As empresas aéreas atuam somente como a
transportadora aérea, não assumindo nenhuma responsabilidade de serviços prestados por terceiros.
Declaro ter lido e estar de acordo com as condições gerais deste folheto.
Nome passageiro (em letra de forma): _______________________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________ - Data de saída: ___________/___________/__________

