Contrato do pacote de viagem – expedição Costa Oeste Americana
Contrato de aquisição do pacote terrestre da viagem Eu Vou Pra Costa Oeste Americana Expedition implica
automaticamente na adesão do participante às “CONDIÇÕES GERAIS” e às “CONDIÇÕES ESPECÍFICAS”
estabelecidas na forma dos itens abaixo, aplicáveis a todas as viagens da Pitouresco/USA Nova Tour.
1. A Contratada
A operadora Pitouresco/USA Nova Tour, TID 45-4111548, localizada no endereço 2262 78 street, East Elmhurst,
NY 11370, United States of America, é responsável pelo planejamento, organização e execução da programação
abaixo.
2. O pacote terrestre
O CONTRATANTE manifestará na autorização do formulário do cartão de crédito a aquisição de um dos pacotes
terrestre abaixo com seu respectivo período:
2.1 Eu vou pra Costa Oeste Americana Route 66 Expedition de 8 dias, valor por pessoa optando pelo tipo de
apartamento: apartamento duplo US$2,795.00 por pessoa, apartamento triplo US$2,470.00 por pessoa,
apartamento quádruplo US$2,390.00 por pessoa, apartamento individual US$3,960.00, criança entre 9 e 14 anos
acompanhado dos pais, US$2,380.00, no periodo de 07 a 14 de julho de 2018. Incluído no pacote 07 noites de
hospedagem em hotéis de categoria turística, sendo distribuídos da seguinte forma: 3 noites em Los Angeles e 4
noites em Las Vegas, transfers aeroporto/hotel/aeroporto, 2 acompanhantes de viagem brasileiros, visitas
mencionadas no itinerário com ticket do Grand Canyon Entrance, city tour nas cidades Los Angeles e Las Vegas
com guias locais brasileiros, transporte privativo para os trechos da expedição entre cidades, gratificação dos
maleteiros em cada hotel e gratificação dos motoristas.
2.2 Eu vou pra Costa Oeste Americana Panoramic Expedition de 11 dias, valor por pessoa optando pelo tipo
de apartamento: apartamento duplo US$3,840.00 po pessoa, apartamento triplo US$3,408.00 por pessoa,
apartamento quádruplo US$3,252.00 por pessoa, apartamento individual US$5,214.00, criança entre 9 e 14 anos
acompanhado dos pais, US$3,252.00, no periodo de 01 a 11 de agosto de 2018. Incluído no pacote 10 noites de
hospedagem em hotéis de categoria turística superior com café da manhã, sendo distribuídos da seguinte forma: 1
noite na Costa da California, 3 noites em San Francisco, 3 noites em Los Angeles e 3 noites em Las Vegas,
transfers aeroporto/hotel/aeroporto, 2 acompanhantes de viagem brasileiros, visitas mencionadas no itinerário com
ticket do Alcatraz, city tour nas cidades San Francisco, Los Angeles e Las Vegas com guias locais brasileiros,
transporte privativo para os trechos da expedição entre cidades, gratificação dos maleteiros em cada hotel e
gratificação dos motoristas.
2.3 Eu vou pra Costa Oeste Americana Classic Expedition de 16 dias, valor por pessoa em apartamento duplo
US$5,376.00 por pessoa, no periodo de 15 a 30 de agosto de 2018. Incluído no pacote 15 noites de hospedagem
em hotéis de categoria turística superior com café da manhã sendo distribuídos da seguinte forma: 2 noites na
Costa da Califórnia, 4 noites em San Francisco, 3 noites em Los Angeles, 2 noites em San Diego e 4 noites em
Las Vegas, transfers aeroporto/hotel/aeroporto, 2 acompanhantes de viagem brasileiros, visitas mencionadas no
itinerário e tickets dos passeios Alcatraz, Muir Woods, Aquário Natural de Monterey, Safari em San Diego, USS
Midway, Grand Canyon, city tour nas cidades de San Francisco, Los Angeles, San Diego e Las Vegas com guias
locais, transporte privativo para os trechos da expedição entre cidades e Grand Canyon, gratificação dos
maleteiros em cada hotel e gratificação dos motoristas.
2.4 Eu vou pra Costa Oeste Americana Ultimate Expedition de 18 dias, valor por pessoa em apartamento duplo
US$6,272.00, no periodo de 03 a 20 setembro de 2018. Incluído no pacote 17 noites de hospedagem em hotéis
de categoria turística superior com café da manhã sendo distribuídos da seguinte forma: 2 noites na Costa da
Califórnia, 4 noites em San Francisco, 3 noites em Los Angeles, 4 noites em Las Vegas, 2 noites no Yosemite Park
e 2 noites no Grand Canyon Village, transfers aeroporto/hotel/aeroporto, 2 acompanhantes de viagem brasileiros,
visitas mencionadas no itinerário e tickets dos passeios Alcatraz, Yosemite Park, Aquário Natural de Monterey,
Grand Canyon Tour/ Entrance, city tour nas cidades de San Francisco, Los Angeles e Las Vegas com guias locais
brasileiros, transporte privativo para os trechos da expedição entre cidades e os parques de Yosemite e Grand
Canyon, gratificação dos maleteiros em cada hotel e gratificação dos motoristas.
3. Moeda
3.1 Os preços estão indicados em Dolar norte americanos, referentes aos serviços citados nos itens 2.1, 2.2, 2.3. e
2.4.
Os preços serão convertidos automaticamente pela operadora de cartões de crédito, quando processado a compra
a vista ou parcelado, de acordo com a conversão do dia, até a data do término do pagamento do pacote.
3.2 Alteração de preços e Reajustes Cambiais
Os valores em dolar não serão modificados após a concordância do valor e assinado o Contrato do pacote de
viagens.
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4. Documentação
4.1 O passageiro é responsável pela obtenção do Passaporte, VISA e vacinas com validade mínima de 6 meses
de antecedência para a viagem
4.2 Documentação Incompleta
A falta das vacinas necessárias para a viagem, a documentação defeituosa e a falta de vistos, serão de única e
exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, inclusive do reembolso de qualquer tipo de despesa extra ou
serviços não utilizados.
4.3 Autorização para Menores
É importante verificar a documentação adicional necessária para viagem de menores de idade, que necessitarão
sempre de autorização para viagem ao exterior, quando desacompanhados, ou na companhia apenas do pai ou da
mãe.
5. Hospedagem
As acomodações utilizadas nos hotéis escolhidos são de categoria turística Superior, podendo os mesmos serem
substituídos pela CONTRATADA por outros da mesma categoria. Fica o CONTRATANTE integralmente
responsável pelas despesas decorrentes das alterações das acomodações por ele solicitadas durante a viagem,
não sendo as mesmas passíveis de reembolso pela CONTRATADA.
5.1 Check In e Check Out
A entrada nos apartamentos, check in, inicia-se às 15 horas do dia da chegada, e a saída, check out, deverá ser
feita até as 11 horas, conforme as normas do hotel.
5.2 Consumo de frigobar e serviços de quarto solicitados é por conta do CONTRATANTE.
5.3 Responsabilidade sobre valores
A CONTRATADA não se responsabiliza por roubo ou furto de documentos, objetos de valor e/ou pessoais,
ocorridos durante a viagem. Recomenda-se verificar junto ao Hotel a existência de cofres para a guarda destes,
não permitindo a entrada de pessoas estranhas nas acomodações e mantendo a mala sempre trancada, quando
ausentes do recinto.
5.4 Pernoites e refeições que excedam o estabelecido nos programas, inclusive os decorrentes de horários
divergentes de vôos em relação ao início ou término das diárias dos hotéis é de responsabilidade do
CONTRATANTE.
6. Refeições
As refeições não estão incluídas no pacote, devendo ser critério de escolha do CONTRATANTE e em acordo com
a maioria.
7. Ingressos para shows/passeios
7.1 A CONTRATADA será responsável em fornecer os ingressos aos passeios descritos no roteiro como fazendo
parte do pacote, o que for descrito como “opcional” não faz parte do pacote, ficando a cargo do CONTRATANTE
providenciar ou solicitar à empresa a reserva destes passeios.
7.2 Os ingressos são documentos ao portador, portanto a CONTRATADA não é responsavel por perda dos
mesmos após a liberação e não é possível a emissão de segunda via. Uma vez adquiridos e pagos não poderão
ser reembolsados.
8. Transporte
Nas expedições em ônibus, programadas pela CONTRATADA, os assentos nos ônibus serão pelo sistema
rotativo, aleatório ou por ordem de chegada.
8.1 Não é permitido por lei americana bebidas alcoólicas dentro do ônibus.
9. Parte Aérea
9.1 Passagem Aérea, taxas de embarque e Seguro de Viagem é por conta do CONTRATANTE, seguindo as
orientações da CONTRATADA referente as datas e horários de chegada.
9.2 Bagagem
O transporte da bagagem será feito conforme critérios da Cia Aérea, nas viagens internacionais, permite
transportar dois volumes de até 23kg por pessoa, sem o pagamento de sobretaxas. Em caso de perda ou extravio
de bagagem durante o vôo, fica estabelecido que a responsabilidade será exclusiva da Cia Aérea escolhida, nos
termos do Código Brasileiro de Aeronáutica. O Guia acompanhante de grupo poderá auxiliar para resolver esse
caso de maneira mais rápida. Durante o percurso terrestre cada passageiro é responsável em cuidar de sua
própria bagagem, inclusive acompanhando a colocação e retirada das malas do bagageiro do ônibus.
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9.3 Atraso do vôo
A CONTRATADA não se responsabiliza por qualquer atraso de vôo, alterações de aeroportos, horários, rotas,
escalas, conexões, acidentes, perda ou extravio de bagagem ou qualquer outro dano causado ao
CONTRATANTE, durante ou em decorrência do transporte aéreo, ficando a responsabilidade exclusivamente a
cargo da companhia aérea. No caso específico de traslados de chegada, o serviço contratado cobre uma espera
por parte do motorista/receptivo de até 120 minutos, contados a partir do horário de chegada previsto, sendo
considerado efetuado após este limite, sem direito a reembolso do passageiro e/ou demais despesas.
10. Passageiros
Os passageiros devem cumprir os procedimentos e horários previstos no itinerário fornecido pela CONTRATADA
representada pelos guias acompanhantes de viagem.
O passageiro que, de alguma forma, prejudicar o bom andamento da excursão e dos demais usuários, poderá ser
desligado desta, sem qualquer devolução ou indenização.
11. Seguros
É recomendado ao CONTRATANTE adquirir seguro de vida, saúde, assistência médico-hospitalar, farmacêutico e
por extravio ou danos à bagagem, ficando claro que a responsabilidade por qualquer dano à vida, integridade
física, saúde e valores de seus passageiros é da seguradora.
12. Aquisição
O Cliente deverá preencher a autorização do pagamento via cartão de crédito para que seja efetuado o pagamento
total ou parcial dos serviços contratados. Alternativamente, o pagamento poderá ser parcelado de acordo com as
disponibilidades vigentes no momento da contratação.
13. Pagamento
13.1 O pagamento será sempre efetuado em dólar americano, considerando o câmbio automático de conversão do
cartão de crédito utilizado para pagamento.
13.2 Caso haja atraso no pagamento, será cobrado uma taxa de serviço financeira de $29,00.
13.3 O contrato é passível de ser cancelado pela CONTRATADA, quando não realizado o pagamento no prazo
acordado, ou nas condições acima mencionadas, com a consequente perda do sinal que tenha sido pago.
14. Vouchers
A CONTRATADA entregará os vouchers ao CONTRATANTE via email após a quitação do Pacote de Viagem
escolhido, até sete dias antes da viagem.
15. Cancelamento
A CONTRATANTE poderá cancelar o contrato a qualquer tempo, por força maior, sendo ressarcido da seguinte
forma:
a) Até 45 dias antes de iniciar a viagem – 80% do valor pago
b) Entre 44 e 15 dias antes de iniciar a viagem– 50% do valor pago
c) Entre 14 e data da viagem – não há ressarcimento
16. Concordância
O CONTRATANTE concorda com os termos e condições gerais do presente contrato.

____/____/____, New York City, NY - USA

____________________________________
CONTRATANTE

_______________________________________
CONTRATADA
PITOURESCO/USA Nova Tour
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Informações do pacote de viagem
Escolha seu
pacote terrestre:

( ) PANORAMIC EXPEDITION 11 dias – de 01 a 11 de agosto 2018
( ) CLASSIC EXPEDITION 16 dias – de 15 a 30 de agosto 2018
( ) ULTIMATE EXPEDITION 18 dias – de 03 a 20 de setembro 2018

NOME DOS PASSAGEIROS
o resposável pelo pagamento na primeira linha
1)

Whatsapp

2)
3)
4)

DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO
Cartão de Crédito
( ) VISA ( ) AMEX

Número do Cartão
(

) MASTERCARD

Nome no Cliente

Validade

Endereço de fatura

Cidade / Estado

Valor Total do pacote terrestre

Número de parcelas
( ) a vista
( ) 2 parcelas (
( ) 4 parcelas ( ) 5 parcelas (
( ) 7 parcelas

$ __ __ __ __ , __ __

Data de pagamento:

CVC
CEP

) 3 parcelas
) 6 parcelas

Valor das parcelas
$ __ __ __ __ , __ __

( ) dia 05 ( ) dia 10 ( ) dia 15 ( ) dia 20
Assinatura do Titular

*enviar a cópia do cartão de crédito frente e verso.
**enviar a cópia do Passaporte nas páginas da foto e assinatura do titular.
***Rubricar todas as páginas do contrato.

Data: ___/____/____

________________________________________
Assinatura do Responsável
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