COMPRAS EM RIVERA (ECONÔMICO, BATE E VOLTA)
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de setembro de 2018 (sexta-feira e sábado)
de outubro de 2018 (sexta-feira e sábado)
de novembro de 2018 (sexta-feira e sábado)
de dezembro de 2018 (sexta-feira e sábado)

PROGRAMAÇÃO
1º dia:
Início da viagem em confortável veículo de turismo com destino à Santana do Livramento.
2º dia:
Chegada prevista para às 7h, com tempo livre para café da manhã e compras em Rivera. Lembrando que para trocar
de país basta atravessar a Praça Internacional, além disso, as compras podem ser realizadas em Reais, sendo o limite
de 300 dólares. Início da viagem de retorno programada para às 16 horas.
3° dia:
Previsão de chegada aos mesmos locais de embarque, durante a madrugada.
Investimento do pacote:
R$ 160,00 por pessoa
*pacote econômico, com saída de Caxias do Sul e Farroupilha.
Condições de pagamento:

Valor no prazo R$ 180,00 - Parcelamento em até 4X (quatro vezes de R$ 45,00) no cartão das bandeiras Visa ou
Mastercard.
*pacote econômico, com saída de Caxias do Sul e Farroupilha.
Obs.: Pacote indicado para adultos, visto ser de compras.
Crianças de 0 a 3 anos acompanhada de dois adultos pagantes, sem utilizar acento – 100% de desconto
*descontos específicos para as crianças conforme faixa etária.
Serviços inclusos: Transporte em confortável veículo de turismo até Santana do Livramento, com água a bordo.
Serviços não inclusos: Despesas de ordem pessoal, compras, refeições não mencionadas, bebidas, atrativos não
mencionados, pernoite adicional, telefonemas, gorjetas, lavanderia, multas e programações opcionais.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A COMPRA DO PACOTE E DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM:
- Pacote com lugares limitados e reserva sujeita a confirmação. Valores para o período determinado acima.
- A escolha dos assentos é por ordem de reserva e inscrição.
- É necessário efetuar o pagamento total da reserva até 20 dias antes da data de saída da viagem.
- As reservas não pagas no prazo estipulado serão canceladas automaticamente e a reativação das mesmas dependerá
de disponibilidade de lugares, não garantindo as poltronas antes reservadas.
- Confirmação de saída com mínimo de 35 passageiros;
- Documentos necessários para a reserva e contrato da viagem: nome completo, carteira de identidade, órgão
expedidor, CPF, data de nascimento, endereço, telefone de contato e e-mail;
- Se faz necessário informar o nome completo de todos os participantes, número do documento de identidade, órgão
expedidor e data de nascimento;
- Crianças a partir de 12 anos somente podem realizar a viagem portando identidade;
- Crianças até 12 anos desacompanhada de 1 dos pais, ou ambos, deve portar o documento de *Autorização Judicial;
(maiores informações em www.tjrs.jus.br).
- Para o embarque é obrigatório apresentar documento de identidade original;
- Os passeios ocorrerão normalmente mesmo em situações climáticas adversas.
- É indicado utilizar calçados e roupas confortáveis para caminhada, boné e protetor solar, em caso de chuva guarda
chuvas ou capa de chuva.
- Para melhor aproveitamento do pacote e cumprimento do itinerário proposto a empresa se reserva o direito de
realizar alteração de cronograma.
LOCAIS DE SAÍDA:
Caxias do Sul - Rodoviária em frente ao ponto de táxi: 20h45min
Farroupilha - Posto Tonin: 21h20min

