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POLÔNIA ECONÔMICA 2019
De 09 a 23 de Agosto
Varsóvia - Kazimierz Dolny – Zamość - Zalipie – Cracóvia – Wieliczka - Oświęcim (Auschwitz) – Wroclaw – Poznan – Torun –
Gdansk – Gdynia – Sopot – Malbork
1º dia – 09 de Agosto (Sexta-feira) – Brasil / Varsóvia
Em horário a ser determinado, comparecimento dos passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarque no voo da
AIR FRANCE com destino a Varsóvia (escala no aeroporto de Paris). O Guia Oficial da Polônia Turismo / Dnipró Gold estará
aguardando o Grupo em frente ao Balcão da Air France no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos para auxiliar nos procedimentos de
embarque e seguir viagem com o grupo.
Voos:
AF 457 / 09 Agosto
AF 1146/10 Agosto

Guarulhos/Paris
Paris / Varsóvia

15:10 / 07:30 +1
09:35 / 11:50

2º dia – 10 de Agosto (Sábado) - Varsóvia
Chegada no moderno Aeroporto de Varsóvia.
Após procedimentos de imigração e retirada das bagagens, encontraremos o nosso Guia Local (falando português), que irá nos
acompanhar até o Hotel Ibis (3*) que está localizado próximo à Cidade Velha (a aproximadamente 15 minutos de caminhada da
Praça Principal).
Acomodação no Hotel em apartamentos standard após as 14h00. Tempo livre para descanso. Jantar no Hotel (incluso).
(Almoço não incluso).
3º dia – 11 de Agosto (Domingo ) - Varsóvia
Café da manhã no Hotel. Dia de visita pela capital polonesa e seus principais monumentos. Iniciaremos com um passeio pelo Parque
Real de Lazienki, no qual poderemos admirar a escultura de Frederic Chopin, o Palácio das Águas e o Teatro da Ilha.
Tour pelo antigo Bairro Judeu onde estão monumentos da II Guerra Mundial que contam a história do povo judeu que viveu na
Polônia neste período. Após o tour, seguimos para a Cidade Velha tombada patrimônio da Unesco.
Almoço em restaurante local (incluso) e passeio pelas ruas medievais onde poderemos ver o Palácio Real, a Catedral, passando
pela Praça do Mercado e o Barbacã, até a Cidade Nova, onde fica a parte moderna de Varsóvia.
Noite livre em Varsóvia para atividades pessoais. (Jantar não incluso).
4º dia – 12 de Agosto (Segunda-Feira) - Varsóvia – Kazimierz Dolny – Zamosc
Café da manhã e check-out do hotel. Saída em ônibus privativo para a cidade de Kazimierz Dolny (141 km), conhecida como a
cidade dos artistas, a pequena cidade está localizada às margens do Rio Vistula.
Iremos visitar a Praça do Mercado, Igreja Paroquial com arquitetura Barroca, as Ruínas do Castelo, a Montanha das Três
Cruzes, de onde se tem uma vista maravilhosa para o vale do rio Vístula, Kazimierz e o Castelo Janowiec.
Tempo livre na Cidade Velha para almoçar (não incluso) e admirar as obras de artesanato regional. Na parte da tarde, translado para
Zamosc (145 Km), após a chegada, acomodação no Hotel Artis (3*).
Faremos uma curta caminhada pela cidade conhecida como “Pádua do Norte”, um exemplo perfeito da cidade renascentista do
século XVI. Poderemos aproveitar o entardecer no centro histórico da cidade (incluído na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO).
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Noite livre em Zamosc, para aproveitar a cidade. (Almoço e jantar, não inclusos).
5º dia – 13 de Agosto (Terça-Feira ) - Zamosc – Zalipie – Cracóvia
Depois do café da manhã, check-out do hotel e saída com destino à cidade de Zalipie (240 km). Ao longo do trajeto vamos observar
a linda paisagem da região dos campos poloneses.
Zalipie é um pequeno vilarejo que encanta com suas casas e capelas tradicionais ornamentadas com pinturas coloridas nas paredes.
Faremos um passeio pelo centro da cidade onde poderemos conhecer também o artesanato regional na Casa das Pintoras.
Parada para almoço típico com pratos tradicionais (incluso). Pela tarde seguiremos até Cracóvia (307 km). Chegada e
acomodação no Hotel Wyspianski (3*). (Jantar não incluso).
6º dia – 14 de Agosto (Quarta-Feira) – Cracóvia – Auschwitz – Cracóvia
Após café da manhã no Hotel, saída à Oswiecim, onde conheceremos Auschwitz-Birkenau (UNESCO), os maiores campos de
concentração construídos pelos nazistas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Almoço (incluso) em Oswiecim.
Retorno a Cracóvia para tarde e noite livres. (jantar, não incluso).
7º dia – 15 de Agosto (Quinta-Feira) - Cracóvia – Wieliczka – Cracóvia
Café da manhã no hotel. Neste dia, faremos um tour pela belíssima Cracóvia, capital da cultura e Patrimônio da Humanidade.
Durante o passeio, veremos parte da muralha que cercava a cidade com o famoso Portão de São Floriano, a grandiosa Praça do
Mercado com o Palácio do Pano, a Igreja da Virgem Maria e a antiga Torre da Prefeitura. Seguiremos andando perto dos edifícios
históricos da Universidade Jaguelônica, onde estudaram Nicolau Copérnico e Karol Wojtyla, mais tarde chamado de Papa João Paulo
II. Encerraremos nosso tour na Colina Wawel.
Após o tour, seguiremos nossa visita à Wieliczka. Visitaremos a Mina de Sal mais antiga do mundo ainda em funcionamento
(UNESCO), impressionante por sua estrutura. Noite livre em Cracóvia. (Almoço e jantar, não inclusos).
8º dia – 16 de Agosto (Sexta-feira) - Cracóvia – Wroclaw
Café da manhã no hotel. Check-out. Saída para Wroclaw (270 km), conhecida como a Cidade de Cem Pontes, com rica história e
arquitetura em estilo medieval. Acomodação no Hotel Europejski (3*). Almoço em restaurante local (incluso).
À tarde, visita à Catedral de São João Batista, que remonta ao século XIII. A catedral está localizada na ilha de Ostrow Tumski.
Atravessando o Rio Oder, está a Cidade Velha, onde veremos a Aula Leopoldina, salão representativo barroco da Universidade de
Wroclaw.
Caminharemos pelas ruas medievais, chegando até a Praça do Mercado, uma das maiores praças da Europa, cercada por
pitorescas casas nobres com o edifício gótico da Prefeitura no centro.
Noite livre em Wroclaw. (Jantar não incluso).
9º dia – 17 de Agosto (Sábado) - Wroclaw - Poznan - Torun
Após café da manhã no hotel, check-out. Seguiremos nossa viagem com destino a Poznan (173 km).
Após a chegada, faremos um passeio pela cidade que começa com uma visita à Catedral gótica de Poznan, localizada em Ostrów
Tumski. Seguiremos pela Ponte Chrobry até o Mercado da Cidade Velha, famoso pela Prefeitura da Renascença.
Caminharemos pelas charmosas ruas medievais até a Catedral Barroca e a Catedral dos Franciscanos, modelo da cidade de
Poznan na Idade Média. Visita à Praça da Liberdade e seus emblemáticos monumentos do século XIX.
Após o almoço em restaurante local (incluso), seguiremos viagem para a cidade de Torun (168 km). Chegada, acomodação em
Hotel Mercure Centrum (3*). Noite livre (jantar não incluso).
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10º dia – 18 de Agosto (Domingo ) – Torun – Gdansk
Café da manhã no Hotel e saída para tour na cidade construída em estilo gótico medieval, local de nascimento de Nicolau
Copérnico. Vamos caminhar pela Cidade Velha (UNESCO) onde poderemos ver a Catedral de Torun.
Após o término do tour, tempo livre para compras e momento ideal para experimentar os famosos biscoitos de gengibre.
Almoço em restaurante local (incluso), e saída para Gdansk (170 km). Chegada e acomodação em Hotel Novotel Centrum (3*) ,
a ser informado.
Noite livre (Jantar não incluso).
11º dia – 19 de Agosto (Segunda-feira) - Gdansk – Gdynia – Sopot – Gdansk
Café da manhã no hotel e saída para tour em Gdansk. Caminharemos pelas ruas da Cidade Velha e pela Rua Dluga, cercada por
edifícios de estilo renascentista e com monumentos como a Câmara Municipal, a Fonte de Netuno e a Corte de Artus.
Continuaremos até o Rio Motlawa com o Portão do Grou e visita a uma fábrica de âmbar. Almoço em restaurante local (incluso).
No período da tarde visitaremos o bairro Gdansk Oliwa, conhecendo a Catedral de Oliwa, famosa pelos órgãos barrocos.
Seguiremos para Gdynia (22 km), onde visitaremos o porto com o famoso Veleiro “Dar Pomorza” o navio Museu da cidade.
Encerraremos o passeio em Sopot (10 km), onde caminharemos ao longo da costa e do maior cais de madeira da Europa.
Retorno ao Hotel e noite livre em Gdansk (Jantar não incluso).
12º dia – 20 de Agosto (Terça-feira) - Gdansk – Malbork – Varsóvia
Café da manhã no Hotel. Check-out. Saída para a Malbork (67 km) onde visitaremos o maior Castelo gótico de tijolo vermelho
(UNESCO), a sede dos comandantes da Ordem Teutônica na Europa Oriental. A caminhada pelos corredores sinuosos e misteriosos
da fortaleza medieval não é apenas uma oportunidade para admirar a maravilhosa arquitetura, mas também uma viagem no tempo
para descobrir a vida cotidiana dos Cavaleiros da Ordem.
A atração adicional será a exposição “História do Âmbar”, que representa a coleção de âmbar do Mar Báltico e bijuterias feitas
desta pedra.
Após o almoço (incluso) partida para Varsóvia (327 km). Chegada e acomodação no Hotel Ibis (3*).
Noite livre para descanso. (jantar não incluso).
13º dia – 21 de Agosto (Quarta-feira) – Varsóvia
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre em Varsóvia para aproveitar o último dia na Polônia.
Almoço e jantar, não inclusos.
14º dia – 22 de Agosto (Quarta-feira) – Varsóvia – Brasil
Em horário determinado, traslado para o Aeroporto de Varsóvia e retorno à cidade de origem.
AF 1347/ 22 Agosto

Varsóvia / Paris

16:15 / 18:40

AF 454 / 22 Agosto

Paris / Guarulhos

23:30 / 06:20 +1
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VALORES DO PACOTE - PARTE TERRESTRE
Preço por pessoa em apartamento duplo
EUR 2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove euros)
Pagamento Parcelado:
Sinal de Reserva = EUR 779,00 Depósito em conta corrente ou cheque ao câmbio do Euro Turismo do dia do pagamento.
+ 6 parcelas de EUR 230,00 Com Cartão de Crédito ou Cheques Pré Datados.
Pagamento à Vista com 3% de desconto:
Total EUR 2.094,00
ADICIONAL PARA APARTAMENTO INDIVIDUAL: EUR 445,00
Importante: O número de parcelas vai diminuindo proporcionalmente ao mês do inicio dos pagamentos.

VALORES DO PACOTE - PARTE AÉREA
Preço por pessoa em classe econômica. São Paulo/Paris/Varsóvia/Paris/São Paulo
US$ 1.198,00 + taxas de embarque
Sinal de Bloqueio do Grupo = US$ 202,00
+ 04 Vezes de US$ 249,00 no cartão de crédito.
As taxas de embarque (aproximadamente US$ 130,00), cairão juntamente com a primeira parcela do cartão.

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS INCLUSOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Guia acompanhante da Polônia Turismo desde a saída do Brasil;
Ônibus privativo para o Grupo, com guia em Português ou Espahol;
City Tour e passeios com entradas conforme programação;
04 noites em Varsóvia no Hotel Ibis Stare Miasto 3* (ou similar);
01 noite em Zamosc no Hotel Artis 3* (ou similar);
03 noites em Cracóvia no Hotel Wyspianski 3* (ou similar);
01 noite em Wroclaw no Hotel Europejski / Tumski 3* (ou similar);
01 noite em Torun no Hotel Mercure Centrum 3* (ou similar);
02 noites em Gdansk no Hotel Novotel Centrum 3* (ou similar);
Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por passageiro;
12 cafés da manhã;
08 almoços;
01 jantar;
Refeições especificadas conforme o programa, ressaltando que as mesmas poderão ser alteradas pela operadora, de
acordo com a necessidade do momento (problemas em estradas, atrasos, etc). As bebidas não estão inclusas (não incluso
água, refrigerantes, vinhos, cervejas, cafés, chás, etc), nem quaisquer solicitações adicionais ao cardápio previamente
reservado para o Grupo. Não serão aceitas solicitações de troca de menu no momento das refeições.
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PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
➢ Entradas em passeios, Museus, Teatros, Igrejas, Santuários, etc, durante todo o roteiro, exceto as marcadas como
inclusas;
➢ Bebidas e despesas de caráter pessoal;
➢ Refeições não mencionadas como inclusas;
➢ Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver especificado no item “parte terrestre serviços inclusos”;
➢ Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
➢ Carregadores de malas nos aeroportos, hotéis, estações de trem, etc;
➢ A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia local permanente no final da viagem e motoristas de ônibus;
➢ Gastos com passaporte e vacinas;
➢ Seguro Viagem .Consulte valores e coberturas.
➢ O Grupo POLÔNIA ECONÔMICA tem data confirmada e serviços devidamente sinalizados pela Polônia Turismo, mas fica
estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 25 passageiros pagantes. No caso de cancelamento da saída do
Grupo, o sinal será devolvido integralmente.
CANCELAMENTO:
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de cancelamento da parte terrestre serão rigorosamente
cobradas:
De 74 a 57 dias antes do embarque EUR 450,00 (quatrocentos e cinquenta EUROS);
De 56 a 29 dias antes do embarque 50% do valor total do pacote (parte terrestre);
De 28 a 15 dias antes do embarque 75% do valor total do pacote (parte terrestre);
Menos de 15 dias antes do embarque 100% do valor do pacote (parte terrestre);
E qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada pelos hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores destas multas
aumentam substancialmente na medida em que o cancelamento acontece mais perto da data de embarque, podendo
chegar a 100% do valor total. Uma previsão das possíveis multas será fornecida a pedido.
➢ No caso de cancelamento após o início da viagem, devolveremos somente os valores que conseguirmos recuperar dos
fornecedores envolvidos.
➢
➢
➢
➢
➢

CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS:
Tarifa aérea NÃO REEMBOLSÁVEL e NÃO ALTERÁVEL, após a emissão do bilhete aéreo ou seja em caso de cancelamento
haverá cobrança de valor total do bilhete aéreo.
Políticas de cancelamento e alteração definidas pela própria companhia Aérea AIR FRANCE.
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em função do
aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem a viagem ou de alterações das taxas de câmbio.
No caso de alterações cambiais nos países que visitaremos ou quaisquer mudanças no mercado financeiro global que forcem
mudanças de valores, imediatamente serão comunicadas aos passageiros do grupo.
ADVERTÊNCIAS
Os passaportes brasileiros deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da viagem. Não são
necessários vistos para Polônia para cidadãos brasileiros, apenas o passaporte.
Faremos os procedimentos de reservas de acordo com a ficha cadastral enviada pelos passageiros e qualquer alteração por nome
ou documentação errada (sobrenomes, alteração de nome por estado civil, etc), implicará em custos extras para o passageiro.
Por essa razão solicitamos que a ficha cadastral esteja com o nome completo, conforme o passaporte que será utilizado
na viagem.
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MARCAÇÃO DE ASSENTOS / UTILIZAÇÃO DE MILHAS / UP –GRADE PARA EXECUTIVA
As tarifas de grupo não dão direito à marcação específica de assentos nas aeronaves, somente designam um bloco de
assentos ao grupo e qualquer alteração deve ser solicitada diretamente no check-in no aeroporto sujeito a disponibilidade
de lugares e regras da Companhia Aérea (inclusive sujeito a cobrança de taxas por marcação de assento).
Por tratar-se de grupo com número fechado de lugares na parte terrestre e também na área, não temos como trabalhar com
passagens emitidas por milhas. Lembramos que utilização de milhas para up-grade para assentos em executiva deverá ser feito
diretamente pelo passageiro com a Cia Aérea (sujeito às regras da Companhia Aérea).
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
A documentação de viagem (Bilhetes aéreos, vouchers de serviços, etiquetas e fitas de bagagem, seguro viagem), será entregue
aproximadamente de 15 a 20 dias antes do início da mesma.
SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO
Lembramos que a Europa exige Seguro Viagem para Brasileiros. Trabalhamos com a ASSIST CARD que oferta uma tarifa
especial para passageiros do nosso Grupo, com Seguro de Cancelamento de até US$ 5.000,00 incluso. Consulte condições do
Seguro para a sua análise.
CONDICOES PARTICULARES - LIMITES E TOPES PRODUTO AC 60 DAILY
BS000 SE VOCÊ NECESSITAR ASSITÊNCIA, ENTRE EM CONTACTO COM A ASSIST CARD
BS001 Coordenação dos seguintes serviços: (por conta e emdem da ASSIST CARD Smalline Corp. S/A.):
BS002 Assistência médica: INCLUIDO
BS014 Regresso de Menores e Maiores: INCLUIDO
BS006 Traslado médico: INCLUIDO
BS010 Regresso Sanitário: INCLUIDO
BS038 Assistência em caso de roubo ou extravio de documentos, etc: INCLUIDO
BS050 Localização de bagagens: INCLUIDO
BS054 Assistência legal por responsabilidade em um acidente: INCLUIDO
BS018 Traslado de um familiar: INCLUIDO
BS022 Hospedagem de acompanhante: INCLUIDO
BS026 Prorrogaçao de estadia: INCLUIDO
BS042 Retorno antecipado por sinistro grave na residência: INCLUIDO
BS046 Traslado de Corpo: INCLUIDO
B0002 Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas Complementares em Viagem ao Exterior (DMHOC em Viagem
ao Exterior): USD 30.000
B0003 Despesas Médicas e/ou Hospitalares em Viagem ao Exterior (DMH em Viagem ao Exterior) USD 30.000
B0006 Despesas Odontológicas em Viagem ao Exterior (DO em Viagem ao Exterior )USD 500
B0009 Morte Acidental em Viagem: USD 20.000
B0010 Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em Viagem USD 20.000
B0012 Despesas com Medicamentos USD 1.000
B0013 Atraso de Embarque USD 100
B0018 SEGURO BAGAGEM EM VIAGEM AO EXTERIOR:USD 1.200 - 40 USD/kg
B0019 Atraso de Bagagem USD 200 (mais de 8hs)
B0020 Traslado de Corpo USD 10.000
B0022 Regresso Sanitário USD 40.000
B0026 Traslado MedicoUSD 3.000
B0050 RETORNO DO SEGURADO:USD 1.000
B0082 Prorrogaçao de estadia USD 900
B0070 Hospedagem de acompanhante USD 400
B0062 Retorno de acompanhante USD 1.000
B0074 REGRESSO DE MENORES E MAIORES: USD 1.000
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B0086 Despesas jurídicas em viagem USD 4.000
B0090 Despesas com fiança e despesas legais em viagem USD 4.000
B0048 Interrupção de Viagem por Múltiplos Motivos USD 500
B0049 Cancelamento de Viagem por Múltiplos Motivos USD 500
CONDICOES PARTICULARES - LIMITES E TOPES
BG001 VALIDADE TERRITORIAL:INTERNACIONAL
BG004 LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ESPECIAIS POR IDADE: PRODUTO VALIDO SOMENTE PARA TITULARES COM 85
ANOS OU MENOS
BG006 DIAS CONSECUTIVOS DE VIAGEM:ATÉ 365 DIAS
BG010 LEGAL Documento emitido por conta e ordem de ASSIST CARD Smalline Corp. S.A
MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE VIAGEM:

Cancelamento de Viagem por Múltiplos Motivos
1. OBJETIVO
1.1. Consiste no reembolso das despesas irrecuperáveis com depósitos ou antecipadas para a viagem, que o Segurado já
pagou até a data de contratação do seguro, ou que tenha celebrado formalmente o compromisso de pagar até a data da
contratação do seguro, descontada a franquia e limitada ao valor do Capital Segurado contratado, e observadas, ainda, as
condições do contrato assinado pelo Segurado com a agência de viagens e/ou operador turístico (incluindo as políticas de
cancelamento dos mesmos quando for o caso), quando ocorrer o cancelamento da viagem por qualquer um dos motivos a
seguir expostos:
1. Morte ou diagnostico de doença grave de não conhecimento do Segurado quando da contratação da viagem e que
cause a sua hospitalização ou impossibilite a sua locomoção, gerando um estado de incapacidade que impeça o início da
viagem. Considera-se como doença grave o primeiro diagnóstico das seguintes doenças/procedimentos: Câncer, Acidente
Vascular Cerebral, Infarto agudo do miocárdio e BYPASS, Insuficiência Renal Terminal e Transplante de órgãos.
2. Morte ou internação hospitalar do cônjuge, pai(s), irmão(s) ou filho(s) do Segurado, ocorrido após a contratação da
viagem e que impossibilitem o início da viagem contratada anteriormente à data do evento.
3. Intimação judicial do Segurado, recebida após a contratação da viagem e que impeça o seu início.
4. Período de quarentena imposto ao Segurado, decretada por autoridade de saúde após a contratação da viagem e que
impeça o seu início.
5. Ocorrência de danos causados por incêndio, roubo ou força da natureza nas dependências do imóvel residencial ou
comercial de uso habitual do Segurado, tornando-os inabitáveis e, inevitavelmente, justificando a presença do Titular no
local, desde que ocorrida após a contratação da viagem e que impeça o seu início.
6. Convocação do Segurado para participar como membro das eleições oficiais do país de origem, desde que ocorrida
após a contratação da viagem e impeça o seu início.
7. Convocação judicial do Segurado como tutor em adoção de menor(es) ocorrida após a contratação da viagem e que
impeça o seu início.
8. Transtornos na gravidez da Segurada ou cônjuge do Segurado, ocorrido após a contratação da viagem e que impeça o
seu início.
9. Desemprego involuntário do Segurado ocorrido após contratação da viagem, sem justa causa, desde que,
comprovadamente, tenha mantido vínculo empregatício por período mínimo de 12 (doze) meses consecutivos com o
mesmo empregador e que impeça o início da viagem.
10. Convocação do Segurado para um transplante de órgão ocorrida após a contratação da viagem e que impeça o seu
início.
11. Qualquer das causas listadas acima ocorrida ao acompanhante do Segurado. Entende-se como acompanhante a
pessoa que compartilha a mesma viagem com o Segurado, isto é, mesma data, mesmo local de hospedagem, mesmo
pacote turístico e dede que contratada a mesma assistência.
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12. Sequestro do Segurado, cônjuge, pai(s), irmão(s) ou filho(s) do Segurado, ocorrido no prazo de 15 dias antes da
viagem contratada.
13. Roubo de documentos ou bagagem do Segurado ocorrida num período de 48 horas antes da viagem contratada e que
impossibilite seu início.
14. Convocação do Segurado para posse de cargo em serviço público ou em novo empregador sem qualquer vínculo com
o anterior (empresas controladas, coligadas ou subsidiárias) desde que comprovado mediante apresentação dos registros
na carteira profissional e desde que ocorrida após a contratação da viagem e ainda desde que o Segurado não tinha
conhecimento na data de sua contratação e que impeça o início da viagem.
15. Transferência de local de trabalho do Titular (para outro Estado ou Município distante a, pelo menos, 500 Km do local
anterior), mediante comunicação formal e de urgência ocorrida após a contratação da viagem e que impeça o início da
viagem.
16. Premiação do Segurado em sorteio público para a realização da viagem de forma gratuita.
17. Detenção do Segurado por autoridade policial em decorrência de processo não criminal, ocorrida após a contratação
da viagem e que impeça o seu início.
18. Convocação judicial do Segurado para tramitação de processo de divórcio, ocorrida após a contratação da viagem e
que impeça o seu início.
19. Concessão de bolsa de estudo ao Segurado, ocorrida após a contratação da viagem e que impeça o seu início.
20. Passaporte ou visto negado.
21. Gravidez ocorrida após compra do seguro, e no período de viagem não poder viajar devido o avanço da gestação.
22. Cancelamento de férias pelo Empregador, excluem-se profissionais liberais ou não contratados em regime CLT.
23. Reprovação ou recuperação de disciplinas escolares que impeça o Segurado de viajar.
24. Mudança de emprego por parto do Segurado.
25. Morte de pessoa da família anfitriã que hospedará o viajante ou passageiro.
1.2. O prazo mínimo para a contratação desta cobertura é de 15 (quinze) dias imediatamente anteriores à data de início da
viagem segurada.
Com coberturas de cancelamento:
Preço para passageiro com até 85 anos: US$ 136,00
Sem coberturas de cancelamento:
Preço para passageiro com até 85 anos: US$ 89,00
RESERVAS E INFORMAÇÕES:
Telefones:
(41) 3077- 0488
(41) 99112- 1268 (Celular e WhatsApp da Dnipró Gold)
(41) 99974- 3660 (Celular e whatsapp do Diretor da Dnipró Gold – Sergio J. Maciura)
E-mail:
lucas@dniprogold.com.br / sergio@dniprogold.com.br
www.dniprogold.com.br

RESERVE JÁ SEU LUGAR. VAGAS LIMITADAS!
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