Excursões com guia

Refeições

Individual

Duplo

Triplo

Quádruplo

- Programas acima não incluem taxas de embarque e remessa
- Valores em dólares americanos
- Criança de até 10 anos incompletos desconto de US$ 100,00 dólares
- O Suplemento de mais 13 refeições será oferecido para as refeições dentro dos parques com giftcards de
US$ 17,00 da Disney e Universal, Meal Vouchers SeaWorld Parques ou Shoppings.
- Hotel previsto para Orlando Fantasia La Quinta Inn ou Similar
- Valor do suplemento de 13 refeições = US$ 250,00
Taxas de Remessa Internacional

Informações Voos

Individual

Duplo

Cia Aérea

Triplo

Quádruplo

Voo de Ida e Retorno

Prazos e condições de pagamento:
- O sinal de reserva é de U$200,00.
- Todas as vendas devem estar emitidas e com o pagamento finalizado até 90 dias antes do embarque
Formas de pagamento:
- Em Maio, financiamento do total dos programas - aéreo + terrestre - em até 10x sem juros (1+9) no cheque-pré datado sujeito a
aprovação do Banco + tx de embarque e tx de remessa internacional paga no primeiro cheque. A partir de Junho, passa para 9x
sem juros (1+8), e assim sucessivamente

OBSERVAÇÕES
Programas Teen Incluem: Tkt Aéreo, 13* noites de hospedagem, café da manhã, 14 refeições, entradas para os parques
mencionados, traslados em ônibus privativo, DVD de recordação da viagem e TV Nice Via Apia, Seguro Viagem e Kit de
Viagem, Guia Nice Via Apia desde o Brasil, Coordenação local Nice Via Apia. O Programa não inclui: Taxa de embarque e taxa
e remessa interacional, passaporte, vistos e extras pessoais. Não é permitida a viagem de menores de 14 anos
desacompanhados. Nos programas com Discovery Cove está incluído o nado com golfinhos para todos os passageiros,
exceto crianças abaixo de 6 anos e menores entre 6 e 12 que não tenham responsáveis para acompanha-los no nado. A ida ao
Discovery Cove, Aquatica e ao Volcano Bay estará sujeita a condições meteorológicas. As datas de jogos da NBA só serão
divulgadas em Setembro 2018. Caso não haja jogo durante a permanência do grupo em Orlando o mesmo será trocado por
Orlando Eye + Madame Tussauds

