Noites adicionais 2021/2022
Pre-Post tour
Os preços indicados são por pessoa em quarto duplo, individual ou triplo, e aplicam-se apenas a um máximo
de 2 noites no início ou no final da sua estadia na cidade solicitada. No caso de as noites solicitadas coincidirem
com um evento especial, congresso internacional ou feira, o hotel pode rejeitar a reserva solicitada ou aplicar
um preço superior. O pedido de noites adicionais deve, portanto, ser solicitado em cada caso de acordo com as
datas exigidas e requer conformidade. Os preços indicados incluem Taxas de Turismo municipais nas cidades
que o exigem.

MADRID

HOTÉIS: Elba Alcala / AC Avda America / AC Cuzco
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 94
$ 173
Julho + Agosto
$ 80
$ 149
Novembro/Março, 2022
$ 88
$ 157
			
HOTÉIS: Florida Norte / Aparthotel Muralto / Praga / NH
Madrid Ventas
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 88
$ 159
Julho + Agosto
$ 74
$ 145
Novembro/Março, 2022
$ 82
$ 153
			

HOTÉIS: Plaza Venice Mestre / Holiday Inn Marghera / Delfino / Ambasciatore / Smart
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 102
$ 188
Julho + Agosto
$ 92
$ 171
Novembro/Março, 2022
$ 69
$ 124

HOTÉIS: AC Barcelona Forum / Hotel do Mar / Hesperia
Barcelona do Mar
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 106
$ 200
Julho + Agosto
$ 106
$ 200
Novembro/Março, 2022
$ 86
$ 161

HOTÉIS: Midas Palace by Widham / Holiday Inn Roma Aurelia / Barcelo Aran Park
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 98
$ 155
Julho + Agosto
$ 78
$ 135
Novembro/Março, 2022
$ 69
$ 120

BARCELONA

HOTÉIS: Holiday Inn Express Barcelona 22 / Sant Cugat
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 90
$ 178
Julho + Agosto
$ 90
$ 178
Novembro/Março, 2022
$ 86
$ 151

PARIS

HOTÉIS: Novotel Paris Est / Mercure Porte de Pantin
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 137
$ 253
Julho + Agosto
$ 98
$ 184
Novembro/Março, 2022
$ 96
$ 182
HOTÉIS: Ibis Porte de Montreuil / Lodge in MIS Paris /
Greet Nord
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 78
$ 145
Julho + Agosto
$ 69
$ 125
Novembro/Março, 2022
$ 65
$ 124

LONDRES

HOTÉIS: Leonardo Royal London St Paul / Double Tree by
Hilton Chelsea
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 138
$ 260
Julho + Agosto
$ 138
$ 260
Novembro/Março, 2022
$ 129
$ 235
HOTÉIS: Holiday Inn London Southwark
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 92
Julho + Agosto
$ 92
Novembro/Março, 2022
$ 81
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Hab. Ind
$ 173
$ 173
$ 150

HOTÉIS: Michelangelo / Campanile / Albatros
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 84
Julho + Agosto
$ 84
Novembro/Março, 2022
$ 78

Hab. Ind
$ 135
$ 135
$ 131

ROMA

HOTÉIS: Pinetta Palace / Pissana Palace / IH Roma Z3 / B&B
Tuscolana / Cristoforo Colombo
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 88
$ 147
Julho + Agosto
$ 76
$ 124
Novembro/Março, 2022
$ 61
$ 102

AMSTERDAM

HOTÉIS: NH Zuid / Moxi Ams
Preços por pessoa em Dólares
Abril/Junho + Set./Outubro
Julho + Agosto
Novembro/Março, 2022

Hab. Duplo
$ 108
$ 92
$ 82

Hab. Ind
$ 198
$ 176
$ 153

HOTÉIS: Holiday Inn Express Messe
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 65
Julho + Agosto
$ 65
Novembro/Março, 2022
$ 59
			

Hab. Ind
$ 100
$ 100
$ 94

FRANKFURT

MUNICH

HOTÉIS: Achat Schreiberhof / Achat Sud
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho
$ 88
Julho/Agosto
$ 88
Set./Outubro
$ 127
Novembro/Março, 2022
$ 88

BERLIM

Hab. Ind
$ 147
$ 147
$ 206
$ 147

HOTÉIS: Hampton by Hilton Berlim / City East Side Gallery
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 84
$ 129
Julho + Agosto
$ 84
$ 129
Novembro/Março, 2022
$ 84
$ 129

VIENA

HOTÉIS: Senator / Rainers
Preços por pessoa em Dólares
Abril/Junho + Set./Outubro
Julho + Agosto
Novembro/Março, 2022

Hab. Duplo
$ 90
$ 84
$ 78

Hab. Ind
$ 159
$ 153
$ 137

HOTÉIS: Don Giovanni
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 82
Julho + Agosto
$ 78
Novembro/Março, 2022
$ 74
			

Hab. Ind
$ 151
$ 141
$ 137

PRAGA

LISBOA

HOTÉIS: Marques de Pombal / Sana Metropolitan
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 118
Julho + Agosto
$ 108
Novembro/Março, 2022
$ 88

Hab. Ind
$ 216
$ 186
$ 173

ZURIQUE

HOTÉIS: AJA Zurique / Courtyard By Marriot Zurique Nord
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 117
$ 219
Julho + Agosto
$ 117
$ 219
Novembro/Março, 2022
$ 82
$ 146
			

PORTO

HOTÉIS: AC Porto / Holidai Inn Gaia / Axis Porto / Mecure
Porto Gaia
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo Hab. Ind
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 98
$ 176
Julho + Agosto
$ 98
$ 176
Novembro/Março, 2022
$ 98
$ 176

MILÃO

HOTÉIS: Barcelo Milão / Novotel Ca Grande
Preços por pessoa em Dólares
Hab. Duplo
Abril/Junho + Set./Outubro
$ 94
Julho + Agosto
$ 82
Novembro/Março, 2022
$ 82

Hab. Ind
$ 167
$ 137
$ 137

SUPLEMENTO TRASLADOS: Se o check-in ou check-out da
Europa for feito através de outro aeroporto diferente do
previsto nos circuitos, será necessário pagar um suplemento
pelo custo do traslado, pois o aeroporto de check-in ou checkout está localizado a uma distância da cidade maior do que o
planejado. Tal circunstância ocorre, por exemplo, com o aeroporto de Gatwick ou Luton em Londres, Ciampino em Roma
ou Treviso em Veneza. O suplemento é aplicado para cada
traslado de ida ou volta e sempre com base em um mínimo
de 2 passageiros
LONDRES
Gatwick / Luton:
Suplemento traslado por pessoa a partir de / a Aeroporto
$ 35
VENEZA
Treviso:
Suplemento traslado por pessoa a partir de / a Aeroporto
$ 50
ROMA
Ciampino:
Suplemento traslado por pessoa a partir de / a Aeroporto
$ 15

Nossos Hotéis
Selectos
Nessa lista a seguir encontrará os hotéis
planejados para as diferentes séries que
operamos. É importante que você saiba
que as categorias oficiais, assim como
as dimensões das camas e dos quartos
variam de acordo com os países. Alguns
hotéis, principalmente no Norte da Europa, não possuem condicionalidades ou a
legislação local estabelece as datas permitidas para a sua utilização. Em alguns
circuitos existem diferenças sensíveis na
qualidade dos hotéis com base nas cidades onde serão alojados.
Em ocasiões excepcionais (datas de
ocupação hoteleira densa, festas, feiras,
beatificações, eventos desportivos importantes, etc.) poderíamos modificar o ponto de alojamento previsto para as cidades
vizinhas visitadas, ou utilizar outros hotéis
alternativos aos aqui mencionados.
AMSTERDAM
Park Plaza Apt.
BW Plus Plaza Almere
NH Amsterdam Zuid
Moxy Amsterdam Airport

CAT.
P
P
P
P

BARCELONA
Catalonia Park Putxet / Atenas / 505 /
Barcelona Plaza
Arenas Atiram
Catalonia Gran Derbi (Sabadell)
NH Diagonal Center
Sant Cugat (Sabadell)
HIEX Sant Cugat (Sabadell)
Hesperia Barcelona Del Mar
Del Mar
AC Sant Cugat (Sabadell)
AC Forum
HIEX Barcelona 22

CAT.

BERLIM
Hampton by Hilton Berlim City East
Side
Azimut Berlim Kudamm
Park Inn Alexander Platz
NH Alexandeplatz
Moxy Berlim Ostbahnhof
Moxy Berlim Humboldthain Park

CAT.
TS
TS
P
P
TS
TS

BILBAO
Ocidental
Ilunion Bilbao
BRUGES
Velotel
Green Hotel Brugge
Martin's Brugge
BUDAPESTE
Leonardo
Verdi Gran Hotel
Verdi Imperial
Holiday Inn Budaors
CAEN
Adagio
Mercure Caen Côte de Nacre / Centre
Novotel Caen Côte de Nacre
Novotel Amiens
Mercure Cabourg (Cabourg)
Mercure Le Havre (Le Havre)
Novotel Le Havre ( Le Havre)

P
P
P
P
P
TS
P
P
P
P
TS

CAT.
P
P
CAT.
P
TS
TS
CAT.
P
P
TS
P
CAT.
P
P
P
P
P
P
P

COSTA AZUL
Amarante (Cannes)
Cannes Palace
Excel Suites (Cannes)
Mercure Sophia Antipolis
Novotel Sophia Antipolis
Hipark By Adagio (Niza)
Le Noailles Nice Gare (Niza)
Du Pin Nice Port (Niza)
Kyriad Nice Stade

CAT.
P
P
P
P
P
P
TS
TS
T

COSTA DO SOL
Hilton Garden Inn (Málaga)
NH Marbella (Marbella)

CAT.
P
P

FLORENÇA
Rafaello
Grifone
Villa Gabrielle
Conference Florentia
Nil
The Gate
Autopark
Ibis Firenze Nord
Italiana Hotel Florence
West Florence
B&B Palazzo Giustizzia / Novoli

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
TS
P
P
TS

GRANADA
Catalonia Granada
Saray
Abades Nevada Palace
Los Angeles

CAT.
P
P
P
P

FÁTIMA
Fátima
Dom Gonçalo Hotel & Spa
Santa María
AÑADIR Sao Jose

CAT.
P
P
P
P

FRANKFURT
Tryp By Wyndham
Holiday Inn Express Frankfurt Messe
Novotel Frankfurt City

CAT.
P
TS
P

LISBOA
Mercure Almada
Marqués de Pombal
Turim Europa
Turim Iberia
Turim Restauradores
Turim Liberdade
AÑADIR Lutecia Smart & Design

CAT.
P
P
P
P
P
P
P

LONDRES
Double Tree Hilton Hotel London
Chelsea
Danubius Hotel Regents Park
Leonardo Royal Hotel
HIEX London Southwark
Royal National

CAT.

LOURDES
Christ Roi
Alliance
Angelic
Saint Louis de France
Paradis
Jean D´Arc
Panorama
Miramont

CAT.
P
TS
TS
TS
P
P
P
P

P
P
P
TS
TS

ROMA
Holiday Inn Roma Aurelia
Pineta Palace
Pisana Palace
Midas
Ergife
Barcelo Aran Park
Barcelo Aran Mantengna
Shangri La
American Palace
Cristoforo Colombo
B&B Hotel Tuscolana San Giovanni
Gran Hotel Fleming
Excel Roma Montemario

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TS
P
P

SANTANDER
Santemar
Silken Rio Santander

CAT.
P
P

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Gran Hotel Los Abetos
Oca Puerta do Camino

CAT.
P
P

CAT.
P
P
TS
TS
TS
TS
TS

SAN SEBASTIÁN
Mercure Monte Igueldo

CAT.
P

SEVILHA
AC Torneo
Catalonia Giralda
Catalonia Santa Justa
Silken Al Andalus Palace

CAT.
P
P
P
P

PORTO
Axis Porto
AC Porto
Holiday Inn Porto Gaia
Mercure Porto Gaia
Vila Gale Porto
Belver Beta Porto
Bessa
Eurostars Eroismo

CAT.
P

PARIS
Mercure La Villette
Oceania Porte de Versailles
Mercure Pantin
Novotel Paris Est
Forest Hill La Villette
Hipark By Adagio Paris La Villette
Ibis Porte de Montreuil
Lodge Inn M.I.S. Paris
Aparcity Villejuif
Mercure La Défense
B&B Porte Des Lillas
Kyriad Porte de St. Ouen
Ibis Paris Clichy Centre
Greet

CAT.
P
P
P
P
P
P
TS
TS
TS
P
TS
TS
TS
TS

VENEZA
Holiday Inn Marghera
Ambasciatori/Delfino
Albatros
Michelangelo
Park Hotel Villa Fiorita
Campanile Hotel Venice Mestre
Lugano
Smart
Plaza Venice Mestre
Best Western Plus Quid Hotel Venice

CAT.
P
P
P
P
P
TS
P
P
P
P

VIENA
Senator
Rainers
Roomz Gasometer

CAT.
P
P
P

VISEU
Grao Vasco

CAT.
P

PRAGA
Don Giovanni
Top
Iris Hotel Eden
Praga Plaza
Mama Shelter
Ocidental Praha 5
International
Park Inn

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P

ZURIQUE
A-ja Resort
B&B Zurique Apt. Rumlag
Holiday Inn Messe
HIEX Zurique Apt.
Moevenpick Zurique Apt.
Moevenpick Regensdorf
Dorint Zurique Apt.
Courtyard By Marriot Zurique North

CAT.
P
TS
P
P
P
P
P
P

OVIEDO
Gran Hotel Espanha

CAT.
P

MADRID
Agumar
Aparthotel Muralto
Elba Madrid Alcalá
Praga
Via Castellana
Exe Plaza
Florida Norte
AC Cuzco
AC Avenida de Brasil
NH Ventas
NYX
Leonardo Madrid City Center

CAT.
P
TS
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TS

MILÃO
Best Western Antares Concorde
Novotel Ca Granda
Barcelo Milão
Arcimboldi
Quark
NH Fiera
NH Milano 2

CAT.
P
P
P
P
P
P
P

MUNICH
Achat Hotel Munchen Sud
Achat Hotel Schreiberhof Munchen
Azimut Munich
Moxy Munich Messe
Moxy Munich Apt.
Super 8 Munich City West
Super 8 Munich City North

P
P
P
P
P
P
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Condições Gerais 2021 / 2022
O contrato da Viagem Combinado é regido pelas estipulações nele contidas e
é complementado pelo disposto na lei
21/1995, de 6 de julho.
Os Condições Gerais estão sujeitos ao
disposto no Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de novembro (BOE 287
de 30 de novembro) e às demais disposições em vigor e concordantes.
O facto de não participar em viagens
a que se refere esta brochura ou a que
se refere faz com que o consumidor
aceite todas e cada uma das Condições
Gerais, as quais se consideram automaticamente incorporadas no contrato. As
partes contratantes submetem-se expressamente à jurisdição dos Tribunais
de Madrid para resolver todas as suas
divergências.
ORGANIZAÇÃO Trabax Turismo S.L. com
CICMA 2887 atuará como um provedor
de serviços.
OS PREÇOS INCLUEM: Transporte por
autoestrada, barco, trem ou avião, segundo cada itinerário; Não se contratam
alojamento e / ou alimentação em cada
caso em quartos duplos com banho / duche privativo. Em quartos duplos é permitido que uma terceira cama possa ser
habilitada quando solicitado, sempre
estimando que o uso da terceira cama
seja feito com o conhecimento das pessoas que ocupam um quarto duplo. Para
todos os efeitos em material impresso e
documentação de viagem, esta circunstância será refletida como um quarto triplo. Todos os demais serviços e acessórios especificamente especificados nos
respectivos itinerários, como traslados,
visitas, excursões, balsas, malas, carregadores, etc.
A título de informação geral, os quartos podem estar ocupados a partir das
14h00 do dia da entrada e devem ser
desocupados até às 10 horas do dia da
saída. Não presumindo que o Organizador tenha que mudar de hotel confirmado, sua responsabilidade se limitará
apenas a oferecer um hotel de mesma
categoria ou superior.
Na época de Natal, Páscoa, feiras, congressos e outros eventos especiais, os
preços dos seus hotéis podem sofrer variações imprevistas fora da organização,
estando sujeitos a alterações.
Auxílio orientador durante a viagem,
desde que não haja circuito com no mí130
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nimo 15 passageiros. Com menos de 15
passageiros não-ônibus, o organizador
pode optar por enviar o ônibus apenas
como um motorista experiente que,
com o seu conhecimento e experiência,
não acompanhando pequenos grupos,
garanta a realização de todos os serviços
turísticos.
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: Visitas e excursões opcionais e todos os tipos de extras, como taxas de aeroporto, cafés, vinhos, destilados, águas minerais, etc. As
tarifas turísticas em vigor em algumas
cidades europeias não estão incluídas
nos preços de catálogo, a menos que
seja especificamente indicado em cada
programa, e portanto será por conta do
passageiro. Quando, por falta de ligação
de voos, mesmo que seja provocada por
alterações de horários das companhias
aéreas, te obriguem a pernoitar ou a
fazerem uma longa espera, as despesas
daí decorrentes, ficarão por conta do
passageiro, exceto menção expressa.
CADASTRO: No ato de inscrição deverá
ser depositado 30 por cento do valor
da viagem, não considerando qualquer
local como um compromisso firme até
que o referido depósito seja feito. Os
restantes 70 por cento devem ser pagos
pelo menos 15 dias antes da data de
partida, caso contrário, considerados
cancelados, aplicando-se as condições
aplicáveis e correspondentes custos de
cancelamento em tal caso. Os preços
baseiam-se nas taxas e variações cambiais em vigor na data de edição do
programa e, portanto, sujeitos a eventuais modificações sem aviso prévio ou
em caso de alteração de algum destes
conceitos. Caso as eventuais alterações
que possam ocorrer não sejam aceites
pelo cliente, a Agência Organizadora
fica dispensada do seu compromisso de
prestar serviços com mais obrigação do
que devolver a caução entregue.
BAGAGEM: A bagagem e demais pertences pessoais do viajante não estão
sujeitos ao contrato de transporte terrestre, ficando o seu transporte por
conta e risco do viajante se a Agência
Organizadora for obrigada a responder
por perdas ou danos que venha a sofrer
durante a viagem por qualquer motivo.
O transporte de uma mala por pessoa
que não ultrapasse 23 kg é totalmente
gratuito. Recomenda-se que os usuários
participem de todo o manuseio de carga
e descarga de bagagem. A bagagem é
de responsabilidade do passageiro. Não

serão transportados diferentes meios de
transporte, malas, pacotes e / ou pacotes cujos proprietários não viajem nesse
meio de transporte.

tre 14 e 8 dias antes da data Saida: 75 %
excluindo impostos e cartão D) Cancelamento entre 7 dias ou menos dias saida:
100% excluindo impostos e cartão

ROUBO: Trabax Turismo S.L. Não se responsabiliza por perdas que os clientes
possam sofrer com malas, malas ou objetos de valor durante a viagem, sejam
eles de ônibus, hotéis, restaurantes, etc.
Nesse caso, devem informar e informar
as autoridades administrativas ou policiais do local dos fatos.

Esses valores serão deduzidos do depósito emprestado. Independentemente
dessas penalidades, a Agência Organizadora poderá receber, e o cliente
será obrigado a pagar, as despesas de
administração e, no mínimo, 15% do
valor global da viagem a título de indenização.

REEMBOLSOS: Caso os preços indicados,
por qualquer circunstância justificada,
sejam sujeitos a modificação, o viajante
terá o direito de escolher entre aceitar
as modificações ou ser dispensado do
seu compromisso, sendo reembolsado
o valor ou valores pagos. Nem a agência
organizadora, nem o viajante terão direito a qualquer indenização. Reembolsos
sempre serão processados através do
cartório de registro. Nenhum reembolso
é feito por serviços não utilizados voluntariamente pelo viajante. Qualquer pedido de reembolso deverá ser recebido
no prazo máximo de 3 meses, a partir do
final da viagem. Os pedidos de reembolso recebidos mais de três meses após o
término da viagem serão considerados
prescritos, exceto se houvesse um caso
de força maior que teria impedido o seu
pedido anterior.

As penalidades e indenizações anteriores não serão aplicáveis, quando, desde
que as empresas prestadoras de serviço
o impeçam e a notificação seja feita pelo
menos três dias úteis antes da data de
saída, o cliente sub-roga a outra pessoa
em seu lugar. Nesse caso, será cobrado
um suplemento equivalente às despesas incorridas para fazer a substituição.

CANCELAMENTOS: Presumindo que o
cliente desista de fazer a viagem que já
arranjou, terá de pagar como multa os
seguintes valores:
A) Se o cancelamento ocorrer mais de
dez dias antes do ano indicado para o
início da viagem e menos de quinze,
15% do valor global.
B) Entre dez e três dias, 30%
C) Após três dias e não comparecimento na partida, o cancelamento prévio
acarretará na perda total do valor da
viagem.
Exceções: Nos programas publicados
nas páginas 68 a 70 e 90 a 127, ambos
com as seguintes condições de cancelamento serão aplicadas: A) Cancelamento entre 30 e 16 dias antes da partida:
30% B) Cancelamento entre 15 e 8 dias
antes da data da partida: 50 % C) 7 dias
ou menos antes da partida: 75% D) 48
horas antes da partida 100%.
Cruzeiros Condições: A) Cancelamento
entre 60 e 45 dias antes da partida: 30%
sem taxas e cartões B) Cancelamento entre 44 e 15 dias antes da partida: 50%
sem taxas e cartões C) Cancelamento en-

Não na hipótese de algum dos serviços
contratados ou cancelados estar sujeito
a condições econômicas especiais de
contratação, tais como cruzeiros, fretamentos de aviões ou navios, aluguel
de apartamentos, tarifas especiais para
aviões ou hotéis, etc. As taxas de cancelamento por desistência serão estabelecidas de acordo com suas condições
específicas, em segundo lugar, estão
refletidas no programa / brochura que o
Brasil deu ao contrato de viagem combinada. Podemos citar os seguintes casos:
a) Tanto as excursões que são contratadas originalmente como parte integrante da viagem combinada, como as que
o consumidor adquire no destino, serão
regidas em relação às despesas de cancelamento pelas suas condições específicas , que será definido me manifesto
verbalmente ao cliente, compartilhando
todos eles com uma multa de 100% do
valor se o consumidor não comparecer.
b) Nas passagens emitidas e liquidadas, os cancelamentos produzidos farão
com que o consumidor pague 100% do
preço. As condições específicas descritas
acima, fixadas para as despesas de cancelamento, serão integralmente aplicáveis independentemente de o cancelamento ter ocorrido por motivo de força
maior por parte do consumidor.
ALTERAÇÕES: A Agência Organizadora
reserva-se o direito, nos termos dos artigos 52º, 53º e 54º do Despacho de 9
de Agosto de 1974, de alterar a ordem
do percurso de qualquer um dos itinerários incluídos neste programa, modifi-

car no momento da partida ou substituir
qualquer de vocês estão agendados
por outros de categoria semelhante,
bem como, nas viagens aéreas, o tipo
de avião previsto, ou mesmo o cancelamento da viagem, desde que haja motivos justificados. A estos efectos, e conforme a lo previsto no artículo 52 (apdo.
B) se considerará causa suficiente para a
anulación cuando no se haya alcanzado
um número bastante de inscripciones, e
que a anulación se anuncia a os viajeros
com um mínimo de veinte dias de antes.
Em nenhum caso improvável de cancelamento de qualquer partida em qualquer um dos circuitos incluídos nesta
brochura, um programa alternativo será
oferecido nas mesmas datas de partida
ou em datas semelhantes, bem como
itinerário e serviços incluídos no programa original. Se as datas de partida
forem alteradas, no máximo $ 200 serão
absorvidos para possível penalidade
na mudança de tarifa pela companhia
aérea. Em todos estes casos, o cliente
não terá direito a qualquer reclamação
e sim, apenas a recuperar os valores
pagos, caso não concorde com as alterações.
Caso as transferências incluídas no contrato não sejam cumpridas, principalmente por causas alheias ao controlo
ou cedente e não imputáveis à Agência
Organizadora, será reembolsado o valor
do transporte alternativo utilizado pelo
cliente que não viaja, mediante apresentação do respectivo recibo ou fatura.
Os traslados de check-in incluídos nos
programas têm um tempo máximo de
espera de passageiros em diferentes
aeroportos ou estações, sendo o referido tempo uma hora a contar da data
ou hora do check-in. Se, por algum
imprevisto, o passageiro considerar
que necessitará de mais tempo desde
o desembarque do voo ou check-in no
momento, contacte o seu cedente, este
deve avisá-lo imediatamente e antes
do tempo máximo de espera nos diferentes telefones de emergência que
aparecer no seu voucher, caso contrário, ultrapassando o tempo máximo de
espera com notícias dos passageiros, os
transferidores deixarão a área de espera
e o serviço será considerado “no show”
para que os clientes tenham de se deslocar por meio de seus meios para a
acomodação planejada.
Para os viajantes a partir de Paris: saída
programada do hotel para fazer as visi-

tas opcionais deste dia às 18:00. Os serviços desse dia não podem ser garantidos se os clientes não se encontrarem
no hotel na hora marcada para a saída
para realizar as atividades, pelo que os
serviços desse dia podem ser perdidos
com direito a reembolso (clientes com
Europack: subir a Eiffel Torre 2o andar,
então faremos uma visita iluminada de
Paris).
RESPONSABILIDADES: A Agência Organizadora declara explicitamente que
atua apenas como intermediária entre
os viajantes e as entidades ou pessoas
chamadas a prestar os serviços que aparecem nos roteiros, ou seja: empresas
de transporte, hotéis, restaurantes, etc.
Consequentemente, declina qualquer
responsabilidade por deficiências em
qualquer um dos serviços prestados,
bem como por quaisquer danos, lesões,
acidentes, atrasos ou irregularidades
que possam ocorrer durante a execução
dos serviços para as pessoas que realizam a viagem através da sua mediação,
bem como o equipamento e outros
objetos de sua autoridade. Quando a
viagem for feita em ônibus próprios ou
alugados pela Agência Organizadora,
em caso de sinistro, qualquer que seja o
país onde ocorra, o viajante se submete
expressamente à legislação sobre sinistros rodoviários do país em que o veículo está matriculado. podendo receber, a
título de danos pessoais, ao ou seguro
do mesmo, de acordo com a tabela de
indenização correspondente a ser paga
aos beneficiários interessados ou seus
representantes legais no país da matrícula do veículo e na moeda corrente do
mesmo.
As companhias aéreas, marítimas e terrestres envolvidas nestas viagens não
podem ser responsabilizadas por quaisquer atos, omissões ou irregularidades
que possam ocorrer ao viajante durante
o tempo que este permanecer fora do
respetivo meio de transporte.
Este folheto é editado sob a responsabilidade exclusiva do Organizador. Não é
publicado em nome de, nem obriga, as
companhias aéreas aqui mencionadas
cujos serviços são utilizados durante a
viagem. O contrato de passagem constituirá o único vínculo que une a transportadora e o comprador ou viajante.
A Agência Organizadora não será responsável por quaisquer perdas ou danos
a pessoas e / ou propriedades, decorren-

tes direta ou indiretamente de forças sobrenaturais, devido a incêndios, falhas
de máquinas ou equipamentos, ações
governamentais, autoridades, guerras,
hostilidades, greves, motins, epidemias
etc. Nem a agência nem qualquer uma
de suas subsidiárias ou afiliadas serão
ou serão responsáveis por quaisquer
despesas ou responsabilidades adicionais incorridas pelo passageiro. Quando
o passageiro perceber a não execução
"in loco" ou má execução dos serviços
contratados, deverá notificar a Agência
Organizadora imediatamente e no prazo
de 48 horas. Caso contrário, significará
que o usuário deverá comprovar a violação perante a Administração e / ou o
Tribunal competente.
Passageiros com necessidades especiais, idosos e qualquer pessoa que
necessite de atenção individualizada e
cuidados especiais devem viajar acompanhados de um acompanhante que
forneça o suporte necessário.
Os passageiros devem manter o comportamento adequado em todos os
momentos ao longo do circuito, não improvável e hipotético no caso de o cliente cometer um ato que possa ser classificado como um crime contra terceiros,
bem a organização, outro passageiro,
etc. Antes da adequação da reclamação,
podemos excluí-los do circuito sem direito a reembolso.
DOCUMENTAÇÃO: Todos os viajantes,
com exceção, devem portar, como regra,
sua documentação pessoal ou familiar.
Será por sua própria conta a obtenção de
passaporte, vistos, etc. A entrada de passageiros / turistas nos países europeus
fica ao critério das autoridades de migração de cada país. Trabax Turismo S.L.
não se responsabiliza pelos incómodos
migratórios dos passageiros / turistas e
serão aplicadas as condições gerais estabelecidas nesta brochura para o cancelamento ou suspensão de serviços. A
viagem é considerada perfeita, não no
momento em que a Agência entrega os
vouchers e / ou bilhetes correspondentes aos serviços incluídos ou não que
constituem a formalização da mesma.
Recomenda-se que os clientes se certifiquem antes de iniciar a viagem de que
cumpriram todos os regulamentos e requisitos de visto aplicáveis e tenham em
mente a data de validade do passaporte.
Alguns países exigem que os passaportes dos viajantes tenham um período de
validade de pelo menos 9 meses a partir

da data de estadia nesses países, independentemente de o visto de entrada
ser ou não necessário. Recomenda-se
ter isso em mente, e em caso de vencimento inferior a 9 meses, um novo passaporte é fornecido, para evitar maiores
problemas que possam surgir durante o
circuito. Nenhuma de suas consequências ou consequências pode a Agência
Organizadora ser responsabilizada.
ERRATAS: As variações e erros detectados após a publicação deste catálogo
serão publicados em nosso site www.
trabax.es e os circuitos serão baseados
nessas correções. A aquisição dos nossos
programas ou circuitos implica o conhecimento e aceitação das modificações
publicadas.
SEGURO: Esta viagem combinada, além
dos seguros complementares à disposição das Transportadoras participantes,
não inclui, a nenhum custo adicional, o
Seguro de Acidentes e Assistência contratado pela Trabax Turismo S.L. com a
Companhia de Seguros que irá resolver
qualquer incidente que possa surgir. Os
termos e coberturas incluídos no contrato de seguro serão colocados à disposição da Agência de Viagens. O passageiro será responsável pela chamada
ou seguro e concordar diretamente com
eles, procedimentos, dados, reembolsos, etc.
PRÉ-VENDA NO FOLHETO ANTERIOR: Os
programas de pré-venda, quando for
beijado o preço não constante do catálogo anterior, podem ser revistos em itinerários e suplementos (Europack) não
incluídos no novo catálogo, mantendo
sempre as condições de pagamento
especificadas na oferta. Qualquer alteração de itinerário ou suplementos não
pode ser reclamada ou reembolsada, e
o preço correspondente será aplicado no
seu caso, se houver algum serviço extra.
VALIDADE: A programação desta brochura é válida de abril de 2021 a abril
de 2022, exceto para as viagens que
começam ou terminam em outra data.
O consumidor declara estar plenamente
ciente das condições particulares e gerais e concordar com todas elas.
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