
ROTEIRO DISNEY JULHO 2016 
PREÇOS POR PESSOA EM APARTAMENTO 

      
INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO QUÁDRUPLO 

R$ 
 
 

R$ 
 
 

R$ 
 
 

 

R$ 
 
 
 

 
INCLUSO NO PACOTE: 
  

01 Passagem Aérea , classe econômica Cuiabá/Orlando/Cuiabá.   
02 Assistência de coordenador guia, Confiança Turismo de Cuiabá até Cuiabá. 
03 Acomodação nos Hotéis previstos ou similares com cafés Buffet. 
04 Passeios mencionados no programa. 
05 Transfer privativo em ônibus especial   Orlando /Tampa /Orlando . 
06 Transfer privativo Aeroporto/Hotel/Aeroporto em ônibus  exclusivo de turismo. 
07 Transfer privativo para todos os parques mencionados em ônibus exclusivo de turismo. 
08 Ingressos para as atrações no programa.   
09 Fast Pass e ou Fura Fila para parques Disney. 
10 Hospedagem em Orlando em regime de café da manhã tipo Buffet. 
11 Café da manhã no NBA Café ou Similar. 
12 Café da manhã no Bubba Gump ou similar em Universal Studios.   
13 City Tour de  Limousine Hummers em Orlando. 
14 Jantar / Balada com Ator Global  com transfer in/out.   
15 Transfers privativo para todos os Shoppings e outlets mencionados. 
16 Kit de viagem: 4 camisetas, mochila viagem, pochete e capas  de chuva, etc... 
17 Seguro  saúde e bagagem  internacional de U$ 15.000. 
18 Tesouraria para menores desacompanhados. 
19 Cópia plastificada de passaporte e etiquetas de bagagens. 
20 Reunião e explanação  anterior  a viagem  para os  passageiros e pais.  
21 Franquia para 02 malas de 32 Kg  por mala  e uma bolsa de mão tamanho padrão com o 

máximo de 5Kg para ser levada na cabine. 
22 Jantar no Hard rock café em Orlando. 
23 Jantar  nos restaurantes brasileiros Victorio's e Camillas em Orlando. 
24 Festa no Epcot Center  - Dessert Party. 
25 DVD com filmagem: Parques Disney e Festa de 15 anos, jantar no Planet e  Festa 

Fantasia. 
26 Maleteiros em Orlando e Miami. 
       
NÃO  INCLUSO NO PACOTE 

01 Taxas de embarque. Circo do Soleil. 
02 Excesso de bagagens, documentação: passaporte e visto consular.  

Despesas extras de caráter pessoal: telefonemas, telegramas, bebidas, lavagem de 
roupas, etc. 

03 Tudo o que não estiver mencionado no programa como incluso. 
   



CONDIÇÕES GERAISCONDIÇÕES GERAISCONDIÇÕES GERAISCONDIÇÕES GERAIS 

 
02) Horário de Desocupação: 

 Conforme o estabelecido pelo Regulamento Internacional de Hotelaria, os quartos dos hotéis deverão ser 
desocupados até às 12:00 horas, motivo pelo qual a acomodação se dará após esse horário. 

 
 03) Tipos de Acomodação: 
 

    
Apto. Individual Apto. Duplo Apto. Triplo Apto. Quadruplo 

 
                      Nota Importante: 
 Caso não exista um companheiro para dividir o tipo de acomodação solicitada o passageiro passará 

automaticamente a ter que pagar a diferença de preço para acomodação que for possível conseguir não podemos 
garantir apartamento a compartir - Sugerimos que os apartamentos quádruplos, triplos e duplos, sejam divididos 
com pessoas conhecidas entre si. 

  
04) Café da Manhã: 

 O café da manhã está incluso no Hotel de Orlando e Miami  é do tipo buffet. 
 
 05) Volumes: 
 Devido à capacidade limitada do bagageiro dos meios de transporte; por decisão das companhias transportadoras 

terrestres associadas cada passageiro poderá transportar sem custos 02 volumes no tamanho padrão. Caixas, 
volumes, bem como malas excedentes serão cobrados à parte pelos transportadores. 

 
                       06) Documentação: 
 Sendo o Passaporte, documento pessoal, cada passageiro deve possuir o seu devidamente legalizado para todos os 

países à visitar. Consulte-nos para orientação de regularização de passaporte, bem como dos vistos consulares e 
respectivas vacinas, com bastante antecedência. 
 
 07) Inscrições e Pagamentos: 
As inscrições serão aceitas mediante o pagamento de uma parcela (conforme plano de pagamento     programado), 
ou 20% do valor do pacote, dedutível  do pagamento final, oficializando-se somente assim o pedido de reserva.  

              As parcelas do Plano de Pagamento Programado devem ser pagas mensalmente em 
              Dólares americanos convertidos em reais no câmbio vigente na data do pagamento a ser efetuado 
               na Agência. 

  
8)  Desistências   
Os cancelamentos efetuados até 60 dias antes do embarque haverá uma perda de U$100. 
De 60 à 31 dias, haverá uma perda de 20% do valor total do pacote. 
De 30 à 21 dias, haverá uma perda de 50% do valor total do pacote. 
Inferior a 21 dias, não haverá devolução.  
8.1-  O reembolso das parcelas pagas, deduzido das perdas previstas, será efetuado no equivalente ao dólar 
americano convertido em reais no câmbio do dia da restituição. 

  
                      09) Gastos Telegráficos e Telefones: 
 Os eventuais gastos telegráficos e/ou telefônicos havidos com reservas, alterações ou anulações terão que ser 

obrigatoriamente suportadas pelos passageiros. 
                   
                      10) Deficientes Físicos: 

Passageiros com dificuldades de locomoção, em virtude de deficiência física ou motora, deverão comunicar à 
agência vendedora, no ato da escolha do roteiro, para que com as informações que irão receber possam fazer uma 
prévia avaliação do grau de dificuldade que irão enfrentar com seus deslocamentos. Os programas organizados 
pela operadora não prevêem o fornecimento de meios auxiliares para tais passageiros e não lhe assegura o 
cumprimento de todos os serviços previstos. 



                      
                    11) Desligamento: 
 A OPERADORA reserva-se o direito de não transportar ou desligar da excursão aquele passageiro que venha a 

infringir as normas da conduta social e moral junto ao grupo a que faz parte. 
  

        12) Ficha Médica: 
 Para os passageiros menores de 18 (dezoito) anos desacompanhados, é obrigatório o preenchimento da ficha médica 

pelos pais ou responsáveis, que será fornecida pela agência vendedora. 
 A mesma deverá acompanhar o passageiro, sendo entregue ao guia  na  loja  da Confiança Turismo. 
 
 13) Reclamações: 
 A OPERADORA apreciará quaisquer reclamações e conseguintes sugestões que lhe  formulem os passageiros, desde 

que estas sejam recebidas por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados à partir da data do término da 
viagem à que se refiram os fatos. 

 No caso de ocorrer pendência judicial, será escolhido o Fórum na cidade de Cuiabá com expressa renúncia à qualquer 
outro. 
 
14) Preços: 
Os preços dos programas constantes deste folheto estão publicados em US$ dólares e foram calculados por ocasião da 
sua impressão, em  01 de fevereiro de 2015.  Estão por conseguinte sujeitos a alterações em razão de variações 
cambiais e outros fatores.  Deste modo, solicitamos aos clientes interessados que confirmem os preços em vigor junto 
do seu Agente de Viagens.  Os preços estão sujeitos a modificação, com ou sem aviso prévio, também as possíveis 
alterações dos custos dos combustíveis ou de outros imprevisíveis por motivos considerados de força maior, poderão 
determinar idênticas modificações nos preços até a data do pagamento total por parte do cliente.  O passageiro terá 
direito ao ressarcimento do montante já pago, devidamente corrigido, caso não concorde com o reajuste, até 60 dias 
antes do embarque. 
 
15) Reajustes Cambiais: 

 Os preços das excursões são fixados tomando-se por base as taxas de câmbio vigentes no Brasil e no Exterior. Assim 
sendo, quaisquer alterações cambiais que se verifiquem até a data do início dos serviços, serão computados e 
determinarão consequentemente reajustes dos custos das excursões, sejam estas pagas à vista ou à prazo, correndo por 
conta dos excursionistas a diferença acumulada. 

                                      
                     16) Alteração de Datas de Saída: 
 A OPERADORA reserva-se o direito de alterar datas de saída dos roteiros, por motivos que julgar necessários em 

ocorrência dos problemas de força maior. 
 

17) Uso de imagens 
A Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda, reserva o direito de veicular na mídia escrita, falada e 
televisionada as imagens e fotos do Grupo.    
 
18)  Alteração na ordem de programação 
A Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda, reserva o direito de alterar a ordem diária  de                       
Programação sem prejudicar o passageiro. 
O Ator  convidado poderá ser substituído  por outro ator em caso de impossibilidade de agendas, 
Condições climáticas desfavoráveis e problemas de saúde. 
 
19)  Roteiro sujeito á alterações em função de adequações operacionais. 
No caso de maré alta não será possível entrar no mar. 
Substituição por uma manhã  extra de compras.  
Roteiro ou passeios impossibilitados de serem realizados por condições climáticas adversas não terão valores 
restituídos. 
 
20)    GRUPO Disney : para que o grupo Disney se efetive precisamos da inscrição de pelo menos 21 passageiros.Se    

esta  saída não alcançar  esse número e assim, com antecedência de um  mes, estaemos fazendo a comunicação e 

devolução dos valores pagos em Reais 

 


