
CLAUDIO CARDOSO
VIAGENS E TURISMO

De acordo e com  base  no "C6digo  de  Defesa  do Consumidor",  Lei 8.078/90 de  11/09/90,  indicamos a  leitura  de
todas   as   cl5usulas   deste   contrato.   o   ato   de   inscrieao   para   participac5o   mos   programas   de   Vlagens   ou
Peregrinac6es, implica automaticamente na ades5o do participante as condie6es abaixo estabelecidas:

CONTRATO DE VIAGEM
PREC0
Parte  A6rea:  Classe  Executiva.   Parte  Terrestre:  Calculada  pare  urn  grupo  minimo  de  passageiros,  conforme
indicado abaixo dos precos de cada programa do folheto promocional.
0 prego do pacote refere-se ds duas partes juntas (a6rco + terrestre).

110TELARIA

A hospedagem 6 prevista em hoteis de categorias turistica a primeira ou conforme indicado mos servicos incluidos
em  cada  roteiro;  em  quartos  duplos  com  banheiro  privativo.  Os  criterios  de  classificac5o  de  hotels  varfam
conforne a pais.
As di5rias nos hot6is come§am ds 15hoo e terminem ro dia seguinte ds llhoo, independente do v6o (se for a caso)
todos os  passageiros deverao deixar seus quartos  no hordrio indicado acima. Se o passageiro quiser permanecer
algumas horas a mats, dever5 pagar o suplemento cobrado pelo hotel, desde que haja disponibilidade per perte do
nnesrno.

Quando  par  ocasiao  do  fechamento  do  grupo,  a  agencfa  n5o  tiver  algu6m  para  compartilhaF a  apartamento,  o
passageiro ficara em aparfamento individual sem chus.
0  extravio  ou  roubo  de  objetos  deixados  nos  quartos  ou  6nibus  n5o  e  de  resporisabilidade  das  agencias  ou
promotores.  Os  hot6is  possuem  sistemas  de  cofres  (ds  vezes  cobrando  uma  pequena  taxa)  que  poder5o  ser
utilizados para objetos de valor, dinheiro ou documentos.

ALTERACOES DE TARIFAS
Havendo alterac5o nas tarifas de hoteis e/ou cias. a6reas ate a data em que o passageiro efetivar a quitacao da
compra do programa, sera repassado para o passageiro o mesmo indice de reajuste de cia. a6rea e/ou dos hot6is.

0 PREcO lNOul

•      O Folheto de divulgag5o de viagem determinafa oficialmente os servigos incluidos ou excluidos dos precos
das mesmas, sendo que a principfo incluem:

•      Bilhete a6reo em classe econ6mica

•      Hotels de categorla turistica a primelra, e caf6 da manha (conforme fdiheto promocional).

•     Refeic6es constantes ro programa

•     Tra5lados, passeios e visitas conforme programa

•      Maleteiros mos hot6is (se constar no programa como item incluido e sendo sempre 1 mala por pessoa)

•     6nibus mos percursos terrestres quando mencionados no programa

•      Guia local falando portugues ou espanhol
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0 pREcO Nfro INCLui

•      0  Folheto  de  divulgaeao  da  Viagem/Peregrinag5o  determimafa  oficialmente  os  servieos  incluldos  ou
excluidos dos pre§os das mesmas, sendo que a principle NAO incluem:

•      Documenfae5o pessoal (passaportes, vistos consulares, etc.)

•     Taxas de embarque nos aeroportos, taxas hoteleiras, taxas alfandegarias e de fronteiras

•      Bebidas em geral: alco6licas, minerais, refrigerantes, cafds.

•     Pemoites e refeic6es que excedam o estabelecido no programa

•      Multa porexcessodebagagem

•      Passeios opcionais de carater pessoal

•     telefonemas, gorjetas, lavanderias, etc...

•     Tudo quanto nfo esteja, expressamente mencionado como incluido no programa.

I~MENTActo

A documenta¢ao pessoal:
•      em viagens intemacionais o passaporte deverd estar valido por no minimo 6 meses a partir da data de chegada

ro tlltimo pats visitade;

•      em \/iagens nacionais: Carteira  de ldentidade, 6rgaos de Classe ou Carteira de  Habilitaeao, dentro do prazo de
validade.

Passaporte, vistas e vacinas s5o de total responsabilidade do passageiro.

A impossibilidade de embarque gerada pela falta da docLimenta¢5o caracterizara cancelamento da viagem, sendo
aplicados os procedirnentos/penalidades constantes ne item CANCELAMENTO deste Contrato de Vlagem.

IMIGRActo
Cada  pats  apresenta  criterios  distintos  para  a  entrada  no  pais  (vistos,  vacinas,  formul5rios).  A  agchcia  Clandio
Cardoso Viagens,  razfo social Ana  Paula Alves Sodr6 Viagens, CNPJ: 44.946.140/0001-22, situada ne Av. Vereador
Jos6  Diniz, 3300 - conj, 410- Campo Belo - SP, n5o possui nenhum vinculo com as autoridades federais de cada

pats, portanto n5o se responsabiliza par qualquer problema que o passageiro possa a ter com as autoridades de
imigragiv. Caso a inigrag5o nao autorize a entrada do passageiro no pais, caracterizafa cancelamento de viagem
ficando o passageiro sujeito ds penalidades descritas no item CAl\lcELAMENTO deste Contrato de Viagem.

SEGUR0 DE VIAGEM

Quando o seguro de \riagem estiver incluido ro preco do pacote, a utilizag5o de querduer item do seguro, implicar5
obrigatoriamente ne aceita¢5o de todos os termos e condic6es do contrato de presfa¢5o de servicos .
Caso  seja   necess5rio   algum   procedimento   medico,   odontol6gico   ou   cirdrgico   que   ultrapasse   os   limites   de
cobertura  ou  que  esteja  dentro  dos  itens  de  exclus6es  estabelecidos  pela  seguradora  (doengas  pr6-existentes,
esportes de alto  risco ou outros), os gastos  dever5o ser pagos diretamente pelo passageiro.  Para diminuir este
risco, o passageiro podefa contratar livremente quelquer seguro de viagem e ate mesmo pagar urn complemento
para ter direito a urn plano que ofere9a maieres coberturas.

HORARlos
Os  hofarios  durante  a  viagem/  peregrina¢3o  deverao  ser  rigorosamente  cumpridos.  A  perda  de  passeios,  ou
qualquer outro servieo prestado par motivos de atrasos, nao sera reembolsada
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.PASSEIOS
0s passeios inclusos no prograrTta poderdo ser panoramicos, ou seja, sem entradas, ou com entradas incluidas em
pefacios, museus, etc., conforme mencionado ro roteiro.

cofvrmoRTAMENiio
0 Organizador se da o direito de desligar urn passageiro da peregrinac5o/viagem, caso o mesmo se comporte de
forma  inadequede,  com  evidente  inc6modo  para  os  demais  passageiros  do grupo.  Sendo  a  dnica  obrigac5o  da
agencia a devoluc5o dos servicos n5o prestados, dedurindo os gastos adicionais que poder5o ocorrer.

pRivAciDADE E DiREiro A iMAGEM
i comum que ao final  da viagem/peregrinae5o os participantes solicitem  que lhes seja  enviade  uma  relac5o dos
integrantes  do grupo com seus respectivos  homes,  enderecos, telefones e e-mail pare  que mantenham contato
ap6s  a  viagem.  Caso  n5o  deseje  que  seus  dados  sejam  divulgados  nesta  lista,  a  cliente  deve  manifestar  essa
intencao aos organizadores ate a final da viagem.  I\lao havendo manifestac5o a lista contefa o nome de todos os
integrantes do grupo.
0 participante ao aderir a viagem/ peregrinag5o, cede aos organizadores a seu direito de imagem, podendo estes
films-Io ou fotografa-lo e usar essas imagens  para fins de divulgaedo de grupos  realizados em  midia  impressa ou
eletr6nica.  Os  organizadores  comprometem-se  a  respeitar  a  vontade  dos  partidpantes,  evitando  films-Ios  oLu
ffotografa-lps  quando estes manifestarem  que assim a desqjam,  entendendo-se que par se tratar de  urn grupo,
normalmente as irnagens sao coletivas, a que impossibilita em alguus casos a separae5o de individuos das fotos ou
filmagens.

REFEIC6ES

Quando incluidas no prego do pacote, todas as refeic6es serao servidas em mesmo local, horario e menu a todos
do grllpo. 0 atraso ds refeig6es pode resultar ne perda da  mesma.  Refeig5es servidas no quarto ser5o cobradas a

parte. As  bebidas  s5o pagas  a  parte.  Nfo  existe menu  especial  pare  dietas e/ou  restric6es  alimentares.  Cabe  ao
cdiente  o  custo  de  refeic6es  especiais,  sem  que  haja  obrigatoriamente  por  parte  do  hotel  ou  restaurante  o
abatimento da refeic5o inclusa no programa.

CAF£ DA MANNA
Quando incluido no programa, e garantido que a padr5o minimo sera a Cafe da Manha Continental.

GORIFTAS
Esfao incluidas as gorjetas aos motoristas e guias.

yQQ§
Alrasos has saidas de v6os, em qualquer panto da viagem/ peregrinacao, n5o s5o de responsabilidade da agencia
ou  do  promotor  e  sim  da  Cia.  A6rea  contratada.  A  agencia  decline  queLquer  responsabilidade  pela  perda  de
sservijos, j5 pagos e contratados pela mesma, decorrente de atrasos e/ou cancelamento de v6o,
Os lugares has aerona\/es, s5o definidos pela Cia. a6rea,

BAGAG[IVI
Sser5 permitido a transporte de uma mala por passageiro, que n5o ultrapassem a peso de 21 kg. Tefa direito ainda
de tramsportar consigo 01 (urn) volume de mao (tipo sacola) que nao ultrapasse 10 kg, a quel deverd estar sempre
erTi seu poder. As dimens6es das malas, devem estar de acordo com as leis vigentes de cada Cia. a6rea.
Custos extras por excesso de bagagem s5o de responsabilidade do passageiro.
A operadora  e o promoter n5o s5o  responsaveis  pelo extravio ou  danificag5o  de bagagem  durante os  percursos
i:= lEiiL:1EqL

Durante os trechos a6reos, a bagagem fica siijeita ds condic6es de Cia. A6rea.
Recomendamos aos passageiros que sempre estejam presentes ao embarque e desembarque de suas bagagens.
Quaisquer extravios comunicar imediatamente ao guia acompanhante.
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PAGAMENTOS
Ate 40 dias antes da data de saida da viagem/ peregrinac5o deverd estar pago valor total do pacote.

TRANSFERENCIA

Sera aceita transferencia de passageiro para participar de viagem/peregrina¢5o ate 40 dias antes da data de saida
da viagem, desde que este indique outra pessoa para viajar em seu lugar, nas mesmas condic6es contratadas.

Ap6s  o  prazo  de  40  dias,  sera  aceita  a  transferencia  sorTiente  com  o  acordo  de  Cia.  A6rea  contratada,  caso
contrdrio sera considerado cancelamento e estard sujeito a retenc5o prevista ne clausula abaixo,

cAINCELAMENro

Em case de cancelamento, sera retido 20% (vinte per cento) do valor do pacote.  Esse valor n5o sera devolvido no
caso de desistencia do passageiro, para cobrir despesas administrativas e sinelizac6es com os fornecedores.

•     de59a 40diasantes doembarque30%dovalortotal daviagem.

•     Menos de 40 dias, retencao do valor total pago, exceto valores recuperados de  parte a€rea  e terrestre,
caso haja.

A agencia tend o prazo de 30 (trinta) dias corridos para  reembolsar o bessageiro conforme condic5es acima, ap6s
recebimento por escrito da solicitac5o de cancelamento.

ABANDONO
0 passageiro que abandonar a viagem, ou parte dela,  ap6s a mesma  haver iniciada,  n5o tend direito a  reembolso
dos valores pagos. Exceto o reembolso da parte a6rea quando houver.

ALTERACOES
0 organizador e/ou as Companhias prestadoras dos servigos se reservam o direito de alteTar a data de saida e de
retorno,  pare  02  dfas  a  mais  ou  02  dias  a  menos,   bern  como  o  itinefario  da  \riagem  ou  os  hot6is  se  for
imprescindivel para urTia melhor onganizac5o da mesfTia ou circunst5ncias de fonga maior se assim o obrigarem.
A viagem/peregrinac5o que n5o chegar ao minimo de participantes previstos ou que per queiduer causa justificada
o  Organizador  se  veja  obrigado  a  suspends-la,  aos  clientes  inscritos  sera  dado  o  direito  a  reembolso  total  da
import8ncia j5 paga em reais, com rendncia de quelqLler outra reclamag5o.

REsroNSABiLiDADEs
A operadora  de turismo  responsavel,  Claudio Cardoso Viagens.,  declara  que atua  como  intermedidria  entre seus
clientes e prestadores de servicos,  declinendo a sua  responsabilidade por todo e qualquer problema, perdas ou
danos, resultantis de casos fortuitos, ou de tonga  maior, ou seja, greves, distiirbios, quarentenas, guerras, ac6es
terroristas,  fechamento  de fronteiras,  fen6menos  naturais  (terremotos,  furac5es,  enchentes,  avalanches,  etc.),
modificac6es,   atrasos   e/ou   cancelamento   de  trajetos   a€reos   devido   a   motivos   t6cnicos,   mecanicos   e/OLI
meteorol6gicos, sabre as quais n5o possui poder de previs5o ou controle. Limita-se a responsabilidade da Claudio
Cardoso Viagens em dar a devida assistencia e/ou orientac5o para a melhor condug5o dos passageiros durante a
ffato ocorrido, cabendo ao diente os Gnus originados desta situag5o n5o prevista.
A  Claudio  Cardoso  Viagens  decline  toda  a  responsabilidade  por  atrasos,  adiantamentos  ou  anulag5es  que  se

produzam  por  parte  das  Companhias  A€reas  e  das  Empresas  Transportadoras,  sendo  que  os  gastos  que  se
driginarem,   s5o a  principle a cargo dos senhores  passageiros,  devendo a  estes  pleitear o reembolso,  quendo de
direito.
As Cias. A6reas que interv6m nestas viagens/ peregrinac6es, n5o s5o consideradas como responsaveis de quelquer
ate, omiss5o ou irregularidades que possam produzirse durante o tempo em  que os  passageiros  n5o estejam a
bordo de suas aeronaves ou durante os traslados efetuados  pelas mesmas. 0 bilhete de passagem constituira o
dnico compromisso entre a Cia. A6rea e a comprador destas viagens/ peregrina§6es e/ou passageiros.
QQiiando o transporte se efetLlar em veiculos pr6prios  e alugados  pelo  Operador,  em  caso de acidente,  qualquer
que seja a Pats onde ocorra, os clientes ficam sujeitos expressamente a legislae5o em mat€ria de aciden
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em que o veiculo esteja matriculado, renunciando taxativamente a qualquer outro direito que possa corresponder-
lhe, em virtude do qual, as indenizac6es ser5o pagas aos interessados, beneficiarios, ou seus representantes legais
no  pais  de   matricula   do  veiculo  e  precisamente   na   moeda   legal   do   mesmo.   0   pagamento   das   possiveis
indeniza¢6es  em  caso  de  acidentes  corresponde  unicamente  as  companhias  de  seguros,  excluindo-se  qualquer
responsabilidade de terceiro, tais como, Cias. A6reas, Maritimas, Operadores, Promotores, etc.
0 presente programa de viagem/ peregrinacao sera executado em atendimento:
as  *  Condic6es Especificas ou  Descritas no Programa " ora estabelecidas; - as  I  Condic6es Gerais  .I, estabelecidas

pela Deliberag5o Normativa no.  161 (09/08/85) da EMBRATUR e que se encontram a disposi¢ao do participante na
sede da agencia operadora, regulamentando os direitos e deveres reciprocos das partes, suas responsabilidades e
os cases de alterac5es ou cancelamento do programa, par iniciativa das contratantes.

EQBQ
As  partes  elegem  o  Foro  Central  da  Comarca  de  S5o  Paulo,  SP..  pare  dirimir  quaisquer  pendencias  e  entraves

judiciais, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Declaro                esta r               ci ente                qu e                a                rrii n ha                inscricao                no                progra rna

com  saida  em  ........ / ........ /202    ,  promovida  pelos  organizadores,  implica  na  aceitagao  de  todas  as  condlc6es
estabelecidas neste Contrato de Viagem.

Assinatura do Cliente:

Assinatura da agencia:
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