
CONDIÇÕES GERAIS: PASSEIOS DO RECEPTIVO EM SÃO PAULO 

1) O passageiro deve seguir as orientações do Guia de Turismo, o qual não é responsável por 

incidentes, acidentes ou danos corporais resultantes de iniciativas pessoais e imprudência dos 

participantes, assim como objetos de valor que possam ser esquecidos ou negligenciados. A 

CONTRATADA pode alterar o itinerário ou a programação por motivos climáticos ou que 

envolvam a segurança dos passageiros, sem prévio aviso. 

2) Cancelamentos e Desistências: A desistência voluntária do CONTRATANTE deverá ser 

formalizada por escrito e entregue à CONTRATADA, obedecendo aos prazos e penalidades 

estabelecidos: cancelamento até 72h antes do passeio isento de multa e reembolso do valor 

total do passeio; Com menos de 72h: 20% de multa somada às despesas de viagem já pagas e 

que não são reembolsáveis. O CONTRATANTE poderá providenciar sua substituição por outra 

pessoa, nas mesmas condições em que viajaria. Poderá a CONTRADATA desligar do grupo o 

passageiro que venha prejudicar o desenvolvimento normal da viagem, sem obrigação de 

restituição ou reembolso. O não comparecimento no dia, na hora e local determinado para o 

embarque será considerado no-show (não comparecimento), implicando a perda total do valor 

pago. O passageiro que por livre e espontânea vontade se desligar do grupo durante a viagem, 

ou trocar os serviços turísticos contratados, assumirá toda e qualquer despesa decorrente 

dessa atitude, sem direito a reembolso. 

3) Inclui: Transporte; Passeios conforme programação; Guia de Turismo; Taxas e Tickets 

conforme programação; Seguro. 

4) Não Inclui: Refeições; Passeios e Tickets opcionais, não descritos na programação. 

TERMS AND CONDITIONS 

1) The passenger must follow the guidance of Tour Guide, which are not responsible for 

incidents, accidents or injury resulting from personal initiatives and recklessness of the people, 

as well as valuables that can be forgotten or neglected. The TRAVEL AGENCY can to change the 

itinerary or schedule for climatic reasons or involving the safety of passengers, without notice. 

2) Cancellations: The voluntary termination of the CONTRACTOR must be formalized in writing 

and delivered to the TRAVEL AGENCY, obeying the deadlines and penalties established: 

cancellation up to 72 hours before the tour exempt from fine and refund of the total value of 

the tour; Less than 72 hours: 20% penalty plus travel expenses already paid and non-

refundable. The CONTRACTOR may arrange for its replacement by another person, under the 

same conditions in which he would travel. The TRAVEL AGENCY may disconnect from the 

group the passenger that would prejudice the normal development of the trip, without 

obligation of refund. Non-attendance at the day, time and place determined for the shipment 

will be considered no-show, implying the total loss of the amount paid. The passenger who 

voluntarily leaves the group during the trip, or exchange the contracted tourist services, will 

assume any and all expenses resulting from this attitude, with no right to refund. 

3) Included: Transportation; Tours as Programming; Tour Guide; Taxes and Tickets as 

Programming; Insurance. 

4) Not included: Meals, tours and tickets out-off Tour Programming. 


