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Obs:  1 - Taxa de embarque e de remessa não estão incluídas. 
 

  

É possível tornar o programa Aventura em pensão completa (+13 Refeições = Total 27 refeições); para 

isso há um suplemento de U$265, por pessoa. Opção não é válida para programa Orlando Básico. 
 

O seguro Saúde não inclui cobertura COVID-19. Para incluir esse opcional, há um suplemento de U$ 55,00. 

O valor inclui U$ 30.000,00 de cobertura Hospitalar e U$ 3.500,00 para extensão de viagem por Covid. 
 

Prazos e condições de pagamento: 
- Preços estipulados em dólares americanos. 

- O sinal de reserva é de U$250,00 e é valido por 30 dias a partir do lançamento do programa. Após esse prazo, o 

sinal ficará disponível para o passageiro, e o lugar disponível para Newit. Esta regra não contempla reservas no prazo de 
120 dias antes do embarque, as quais deverão ser quitadas no máximo em até 72h após a sua confirmação.  
 

Formas de pagamento: 

Valor Financiado pela Cia aérea no cartão de crédito s/juros e com prestações fixas em reais ao câmbio do dia, nos 
cartões VISA, MASTER, AMEX, CREDICARD (+Tx embarque na primeira). Saldo: É a diferença entre o valor total da 

viagem menos o valor financiado na cia aérea. Para pagamento em maio - 9x (1+8), sem juros em Reais no cheque pré 
ou boleto (+Tx de remessa na primeira). A partir de junho, 8x (1+7) e assim progressivamente. O último cheque ou 

boleto deverá obrigatoriamente ser quitado, antes da data da viagem. 
 

  Saída Chegada Cia Aérea Valor 

Financiado 

Em até 

1 Orlando Aventura - 16 dias  13 Jan   28 Jan Azul 1.220,00 10X 

2 Orlando Básico - 16 dias 18 Jan 02 Feb Delta  650,00 6X 
 

Observações gerais: 

 O Hotel previsto para o programa Orlando Aventura e Orlando Básico é o Universal´s Endless Summer Dockside Inn 
and Suites. 

 O programa Aventura inclui: Tkt Aéreo, 14 noites de hospedagem, 14 refeições, café da manhã, entrada para os 
parques mencionados no programa, traslados em ônibus privativo, 02 festas, seguro viagem e cancelamento, kit 

viagem, acompanhante New It desde o Brasil e supervisão da Equipe NEW IT em Orlando. 
 O programa Básico inclui: Tkt Aéreo, 14 noites de hospedagem, café da manhã, entrada para os parques 

mencionados no programa, traslados em ônibus privativo, 01 festa, seguro viagem e cancelamento, kit viagem, 

acompanhante New It desde o Brasil e supervisão da Equipe NEW IT em Orlando. 
 O Programa não inclui: Taxa de embarque, taxa de remessa internacional, passaporte, vistos e extras pessoais. 

 O roteiro apenas serve como base a programação. Ele será integralmente cumprido, porém a ordem das atrações 
poderá ser alterada para uma melhor operação. 

 A franquia de bagagem despachada de todas as cias aéreas é de 1 mala de até 23kg. 

 Não é permitida a viagem de menores de 14 anos desacompanhados. 
 A ida ao Volcano Bay estará sujeita a condições meteorológicas. Caso não seja possível, será trocado por 

shopping. 
 Jogo NBA - As datas de jogos da NBA só serão divulgadas em Setembro 2022. Caso não haja jogo durante a 

permanência do grupo em Orlando o mesmo será trocado por Orlando Eye.   
                         

 
 
 
 
 

R. Sete de Setembro, 99/ 8ºandar/ Centro – Rio de  Janeiro 
     www.newit.com.br 

Programa Refeições SGL DBL TPL QDP 
Orlando Básico – 16 dias 3 $4.949,00 $4.229,00 $3.999,00 $3.869,00 

Orlando Aventura  – 16 dias 14 $5.849,00 $5.149,00 $4.949,00 $4.769,00 

Taxa de Remessa Internacional (TRI) SGL DBL TPL QDP 
Orlando Básico – 16 dias $200 $180 $160 $150 

Orlando Aventura – 16 dias $220 $200 $180 $170 

http://www.newit.com.br/

