
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO: 

1º DIA: BRASIL / EUA – Bem-vindos a maravilhosa excursão da Lagetur para a Disney. Passageiros deverão 
comparecer diretamente ao aeroporto mais próximo, conforme orientação da Lagetur. À noite, embarque em 
São Paulo para New York. 

2º DIA: NEW YORK ESPETACULAR (TOUR COMPLETO) / ESPETACULAR JANTAR NO HARD ROCK CAFÉ – 
Após a nossa chegada em New York, tomaremos café da manhã na linda Times Square. (Hotel Marriot 
Marquis). Após a entrega das malas, faremos um tour a pé pela famosa 5th avenida, visitando o Hotel The 
Plaza (do filme “Esqueceram de Mim II”), a mais famosa loja da Apple do mundo, Trump Tower, Rockfeller 
Center, Central Park, etc. Será um maravilhoso tour com toda a experiência e qualidade Lagetur. Após, 
almoçaremos na famosa Times Square, onde vamos tirar fotos incríveis! Após, um tour completo em ônibus 
exclusivo para o grupo visitando Harlen, China Town, Soho, Ed. Dakota (onde morava John Lennon), Central 
Park, Ground Zero, Wall Street e Battery Park. Também curtiremos uma visita ao famoso Touro de Wall Street, 
onde vamos abraçar o “bicho”, pois segundo a lenda, deixará você milionário. Após, daremos entrada no hotel 
e descanso. À noite, vamos passear pela Times Square onde o grupo poderá aparecer em telões de neón 
gigantes. Vai ser muito divertido. Mais tarde, teremos um espetacular jantar no famoso Hard Rock Café. Jantar 
incluído. 

3º DIA: NEW YORK / ORLANDO / JANTAR DE BOAS VINDAS / LOJA BRAZIL CENTER – Manhã livre para 
visitar as lojas da Times Square. À tarde, partiremos para Orlando. Acomodação no hotel. À noite, após o 
jantar de boas-vindas no restaurante do hotel, visitaremos uma loja de brasileiros localizada na rua mais 
famosa de Orlando. Jantar incluído. 

4º DIA: EPCOT / RESTAURANTE BRASILEIRO CAMILA'S – Após o café da manhã, iremos para o Epcot, o 
parque futurista do grupo Disney. Você curtirá a melhor atração, Test Track, dando voltas de carro em um 
prédio a 100 km/h, e a atração Soarin – simulação de voo de asa delta. É demais! Encerraremos o parque com 
um lindo show de fogos de artifício. Após, jantar (incluído) no Camila's – restaurante brasileiro em Orlando. 

5º DIA: DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS / JANTAR NO MAIS LINDO McDONALD`S DO MUNDO / 
COMPETIÇÃO DE KART+JOGOS ELETRÔNICOS – Após o café da manhã, seguiremos para o Disney's 
Hollywood Studios para muita diversão na Torre do Terror, montanha russa do Aerosmith, a nova atração Star 
Wars, etc... Também assistiremos ao incrível show de encerramento Fantasmic! À noite, jantaremos no maior, 
mais novo e mais lindo McDonald’s do mundo. Jantar incluído. Na sequência, iremos na mais nova atração de 
Orlando, Nascar Kart / Games. Nossos passageiros farão uma competição nos mais modernos karts do mundo. 
Será muito divertido! Depois, poderão jogar nos mais modernos jogos eletrônicos que existem. Será incrível!  

6º DIA: MAGIC KINGDOM / RESTAURANTE BRASILEIRO TONY’S – Após o café da manhã, iremos para o 
parque mais mágico que existe no mundo, o Magic Kingdom! Curtiremos a Splash Mountain, a Space 
Mountain, 4D Phillarmagic e muito mais! À noite, incrível show de fogos e muitas cores no Castelo da 
Cinderela. Após, jantar no restaurante Tonys’. Jantar incluído. 

7º DIA: FLORIDA MALL / PREMIUM OUTLET / JANTAR NO SEÑOR FROG’S COM FESTA – Após o café da 
manhã, compras no Shopping Florida Mall. À tarde, continuaremos nossas compras no espetacular Outlet da 
Flórida – Premium, com lojas das grifes Calvin Klein, Banana Republic, Ralph Lauren, entre outras como Nike, 
Reebok, Adidas, etc.  À noite, teremos o jantar com festa no Señor Frog’s... Um show!!! Jantar incluído. 

8º DIA: SEA WORLD / JANTAR NO HOTEL / ESPETACULAR FESTA “NEON PARTY” – Após o café da 
manhã, conheceremos a famosa Baleia Shamu e a montanha russa com água Journey to Atlantis! Grandes 
emoções na mais longa montanha russa da Flórida – Kraken. Você também sentirá muita emoção andando de 
cabeça para baixo na Montanha Russa – Manta. Agora, vamos curtir a montanha russa MAKO, a mais alta, 
mais rápida e mais longa da Florida!  À noite, teremos o jantar no hotel. Jantar incluído. Após, nossa fantástica 
festa “Neon Party”. Você irá de branco para curtir luzes de neón e tudo mais! Somente para grupos da 
Lagetur!!! Músicas e DJ brasileiro com decoração especial para esta noite que será super divertida e colorida! 
Você vai se apaixonar!!! Programa Exclusivo Lagetur! 

9º DIA: BUSCH GARDENS / PERFUMELAND / RESTAURANTE TONY’S – Após o café da manhã, seguiremos 
para um dos melhores parques de montanhas russas do mundo. Curtiremos a Kumba, Montu, Gwazi, Sheikra, 



Cheetah Hunt e a novíssima Tigris. À noite, iremos à maior loja de perfumes da Flórida, a Perfumeland. Jantar 
no restaurante Tony’s. Jantar incluído. 

10º DIA: VOLCANO BAY ou AQUÁTICA (PARQUE AQUÁTICO) / POOL PARTY / WAL*MART  – Após o 
café da manhã, iremos curtir o parque aquático Volcano Bay ou Aquática. Muita festa nos escorregadores e 
piscinas do parque. Este parque é muito lindo! No final da tarde, retornaremos para o hotel para a 
divertidíssima Pool Party (festa na piscina), com música, hot dogs, pizzas e sorvete à vontade! Após, iremos 
para o maior supermercado da cidade – WalMart. Será um show de compras!  

11º DIA: ILHA DA AVENTURA / DISNEY SPRINGS / LINDA NOITE DO CAPITÃO COM JANTAR NO 
MARAVILHOSO PLANET HOLLYWOOD – UM DOS MAIS LINDOS DO MUNDO – Após o café da manhã, um 
dia emocionante! Muita adrenalina no parque Ilha da Aventura. Montanha russa do Hulk, simulador do 
Homem Aranha, atração “Harry Potter and the Forbidden Journey” um simulador de montanha russa, e muitas 
outras atrações. À noite, passearemos por Disney Springs, onde existem muitas lojas e restaurantes. Após, 
entraremos no maravilhoso restaurante PLANET HOLLYWOOD, onde vocês serão recepcionados pelo nosso 
Capitão (modelo Americano), com o qual vocês tirarão muitas fotos como lembrança para toda a sua vida.  
Será muito divertido. Jantar incluído. 

12º DIA: UNIVERSAL STUDIOS / UNIVERSAL STUDIOS CITY WALK / HARD ROCK CAFÉ / CHOCOLATE 
FACTORY / NASCAR SPORT GRILLE / PREMIUM OUTLET / JANTAR NO MARAVILHOSO RESTAURANTE 
GILSON’S – Após o café da manhã, atrações como The Simpsons Ride, Shrek 4D, montanha russa da Múmia, a 
radical montanha russa musical – Hollywood Rip Ride Rockit, simulador Transformers e a nova área da 
Universal Studios – Beco Diagonal do filme Harry Potter com o espetacular simulador de montanha-russa 3D 
“Escape from Gringotts”. Passearemos pela famosa Universal City Walk, onde você poderá visitar o famoso 
Hard Rock Café, a Chocolate Factory, entre outras. Após, iremos ao Premium Outlet para mais compras. À 
noite, jantar no maravilhoso restaurante brasileiro Gilson’s. Jantar incluído. 

13º DIA: ORLANDO EYE – NOVA RODA GIGANTE FUTURISTA / SEA AQUARIUM / FAMOSO MUSEU DE 
CERA MADAME TUSSAUDS / STAR FLYER / SHOPPING FLORIDA MALL / JANTAR NO HOTEL / NOITE 
DOS SONHOS & FESTA DOS 15 ANOS COM LIMOUSINES E MODELOS AMERICANOS – O dia será 
maravilhoso! Após o café da manhã, iremos para a mais nova atração em Orlando – Orlando Eye, a maior roda 
gigante do leste dos Estados Unidos! Você estará a uma altura de 120 metros e terá uma visão linda da cidade 
de Orlando e região. É uma roda gigante futurista, com cápsulas com vista panorâmica, ar condicionado e 
capacidade para 15 pessoas. Encantador! Em seguida, o Sea Aquarium, com curiosos espécimes marinhos. 
Para finalizar esse passeio, o incrível Museu de Cera Madame Tussauds. Você vai curtir tirar fotos com várias 
pessoas famosas. Será superdivertido! Após iremos para a nova atração de Orlando, STAR FLYER. Você vai 
simplesmente voar em uma cadeira voadora a 43 andares de altura. Espetacular !!! ( Ingresso incluído) Após, 
iremos fazer compras no maior shopping de Orlando, o Florida Mall. Jantar no hotel (incluído). Às 21:30hs, 
terá o início da Festa dos 15 Anos, programa somente visto em Hollywood. Será a mais bela experiência da sua 
vida. Todos os passageiros irão do Hotel Rosen Inn International para o lindíssimo Hotel Rosen Plaza 
International (www.rosenplaza.com) ou hotel similar, com a maior frota de limousines que a Flórida já viu. As 
nossas Princesas serão recepcionadas pelos lindos modelos americanos que estarão abrindo a porta das 
limousines, aguardando no salão e prontos para dançar a valsa dos 15 anos. O sonho começa a se tornar 
realidade. Se desejar, poderá dançar a VALSA DOS 15 ANOS e tirar fotos maravilhosas para recordar pelo resto 
de sua vida. Seu coração não vai resistir a tanta beleza em uma só noite. Após a meia-noite, retornaremos ao 
nosso hotel para curtir as lembranças da FESTA DOS 15 ANOS E DA NOITE DOS SONHOS. Programa Exclusivo 
Lagetur! 

14º DIA: ANIMAL KINGDOM / AVATAR / THE BLUE MAN GROUP / JANTAR DE DESPEDIDA NO 
GILSON’S RESTAURANT – Após o café da manhã, no Animal Kingdom, teremos o Safári na África, a Árvore da 
Vida em 3D do filme “Vida de Insetos” e um simulador que leva você à “Era dos Dinossauros”. Também 
curtiremos a deliciosa montanha russa Everest. Após, iremos ao mais sofisticado e maravilhoso simulador dos 
Estados Unidos – AVATAR! Após, assistiremos um dos mais interativos shows do mundo – The Blue Man Group 
(ingresso incluído). Após o show, teremos o jantar de despedida do primeiro grupo no Gilson’s Restaurant. 
Jantar incluído. Teremos depoimentos dos guias e passageiros. Vai ser emocionante! Muitas lágrimas vão rolar 
com a despedida dos amigos e dos grupos. Programa Exclusivo Lagetur! 

15º DIA: CITY TOUR EM LAS VEGAS / OLD TOWN COM SUPER TELÃO / RESTAURANTE MON AMI GABI 
– Após café da manhã, embarcaremos para a linda e iluminada cidade de Las Vegas! Chegada e acomodação 
no Aria Resort Hotel, um dos hotéis mais lindos e modernos do mundo!  Após, descanso. No início da noite, 



faremos um maravilhoso tour de ônibus pela famosa Las Vegas Boulevard, ícone de Las Vegas. Veremos a 
agitação do trânsito, das pessoas caminhando pelas ruas, da incrível iluminação dos hotéis. Ao final do tour, 
iremos até a famosa Rua Fremont, em Old Town, onde curtiremos muita música e agitação debaixo do maior 
telão do mundo! Com 300 metros de comprimento e 500 alto-falantes, você vai se arrepiar com o visual e as 
músicas. Você nunca viu nada igual! De volta à região do Aria Resort Hotel, jantaremos em um dos 
maravilhosos restaurantes que existem na região. Após o jantar, descanso. Enfim, uma noite de sonhos! 
 
16º DIA: TOUR PELOS HOTÉIS / TORRE STRATOSPHERE COM ATRAÇÕES RADICAIS / OUTLET NORTH / 
MONTANHA RUSSA BIG APPLE COASTER NO HOTEL NEW YORK / RODA GIGANTE LINQ / JANTAR DE 
DESPEDIDA – Dia espetacular!!! Após o café da manhã, conheceremos alguns dos hotéis mais famosos do 
mundo. Após, iremos para o topo do hotel Stratosphere (www.stratospherehotel.com/activities), a torre mais 
alta dos Estados Unidos com 108 andares de altura. Lá, teremos fortes emoções em 03 atrações: INSANITY, a 
qual são garras que saem para fora do prédio e ficam girando, X-SCREAM, o carro que também sai para fora 
do prédio, de onde você visualizará a cidade de Las Vegas, e finalmente o BIG SHOT, elevador ao ar livre, o 
ponto mais alto de Las Vegas. Top! Top! Top! Você terá a sensação de estar flutuando a 126 andares de altura. 
Será uma das melhores experiências da sua vida. Os passageiros voltarão para o Brasil alucinados por todas 
estas experiências radicais! Após, iremos para o Outlet North para as últimas compras. No final da tarde, livre 
para descansar na piscina. À noite, iremos na incrível montanha russa Big Apple Coaster que fica dentro do 
Hotel New York. Momentos incríveis!!! Continuaremos nosso passeio até a Roda Gigante Linq, a maior e mais 
alta do mundo com 55 andares de altura! As cápsulas são para 40 pessoas e com ar condicionado. A visão de 
Las Vegas à noite é extraordinária, será uma experiência inesquecível! Após, teremos o jantar de despedida do 
grupo. Todos os passeios em Las Vegas serão com a qualidade e segurança da Lagetur. 

17º DIA: EMBARQUE PARA O BRASIL – Nosso embarque para Dallas será na parte da manhã devido ao fuso 
horário. À noite, de Dallas, embarcaremos para o Brasil. 

18º DIA: CHEGADA EM SÃO PAULO – Chegada ao Brasil, e conexão com as cidades de origem. Parabéns! 
Você acabou de participar do melhor e mais sofisticado programa para a Disney do mercado mundial. 
Sentiremos muita saudade de todos. Com certeza, vocês ficarão em nossos corações para sempre! Muito 
obrigado por escolher a Lagetur! Esperamos nos reencontrar em breve! 

 

INCLUI: 

 Guias profissionais Lagetur (03 guias por grupo) 
 Médico Brasileiro em Orlando, não importando o 

tamanho do grupo 
 Almoço, jantar ou cocktail de confraternização em 

reunião técnica antes da viagem no Brasil 
 Ônibus ou Van exclusivo para o grupo durante todo 

o período nos Estados Unidos  
 01 noite de hospedagem em New York 
 01 jantar no maravilhoso Hard Rock Café – NYC 
 12 noites de hospedagem em Orlando  
 12 cafés da manhã no hotel em Orlando 
 03 jantares no hotel 
 01 jantar no McDonald's  
 02 jantares no Camila’s (restaurante Brasileiro) 
 01 jantares no Tony’s (restaurante Brasileiro) 
 01 jantar com festa do Señor Frog’s 
 01 jantar no Planet Hollywood (Noite do Capitão)  
 02 jantares no Gilson’s Restaurant 
 Pool Party (festa na piscina do hotel – com hot dogs, 

pizzas e sorvete à vontade) 
 Frota de limousines do hotel para o Rosen Plaza 

Hotel – Festa dos 15 Anos e Noite de Sonhos  
 Príncipes aguardando nossas princesas para as fotos 

no Rosen Plaza Hotel 
 Festa dos 15 anos e Noite dos Sonhos com DJ e linda 

decoração. 

   01 entrada Animal Kingdom 
 01 entrada Busch Gardens 
 01 entrada Sea World 
 01 entrada Volcano Bay  ou Aquática (parque 

aquático) 
 01 entrada Universal Studios 
 01 entrada Adventure Island 
 01 entrada para o BLUE MAN GROUP 
 01 entrada MUSEU CERA MADAME TUSSAUD 
 01 entrada RODA GIGANTE ORLANDO EYE 
 01 entrada para o SEA AQUARIUM 
 01 entrada STAR FLYER ( Cadeira voadora )  
 Visita à maior loja de perfumes da Florida – 

Perfumeland  
 Visita à loja de Brasileiros Brazil Center & Yes 

Brazil  
 Visita a Loja Best Buy (para quem desejar) 
 01 mochila exclusiva Lagetur, 01 pochete, 01 

cinto porta-valores  
 05 camisetas  
 02 etiquetas de bagagem personalizadas  
 Van exclusiva da Lagetur com médico e guia 24 

horas   
 Telefone / Whatsapp 24 horas para pais 

entrarem em caso de urgência  
 Celular para comunicação entre guias e 

coordenadores (maior segurança)  
 Transporte extra de bagagem no retorno para o 

 



 Festa Neon Party com DJ e decoração  
 Taxas hoteleiras, maleteiros no check-out do hotel e 

aeroporto  
 Visita ao Hard Rock Café em Orlando  
 Visita ao Disney Springs, Planet Hollywood, etc 
 Visita ao City Walk, Universal Store, Fossil, Surf Shop 

e outros  
 02 visitas ao maravilhoso Shopping Florida Mall  
 02 visitas ao Outlet de Orlando – Premium Outlet 
 01 visita ao fantástico supermercado Wal*Mart 
 Corrida de kart e jogos eletrônicos  
 01 entrada Magic Kingdom (Disney)  
 01 entrada Epcot  
 01 entrada Disney's Hollywood Studios 

       EXTENSÃO À LAS VEGAS: 

 TRANSFER AEROPORTO / ARIA HOTEL 
 02 NOITES NO HOTEL ARIA RESORT  
 CITY TOUR COMPLETO EM LAS VEGAS 
 TRANSFER SHOPPING / HOTEL 
 TRANSFER STRATOSPHERE / OUTLET 
 INGRESSO MONTANHA-RUSSA NEW YORK 
 INGRESSOS PARA STRATOSPHERE 
 INGRESSOS PARA 03 ATRAÇÕES  
 INGRESSO PARA A LAS VEGAS EYE 
 TRANSFER HOTEL / AEROPORTO 

 

aeroporto de Orlando  
 Seguro saúde com cobertura de até US$ 60.000 

(sessenta mil dólares americanos) 
 Remédios para atendimento básico  
 Suporte financeiro através do cartão Travel 

Money ou depósito no Brasil 
 Acompanhamento da viagem pelo Instagram da 

Lagetur 
 Fotos e vídeos pelo whatsapp a cada 24h 
 Fotos com personagens Disney (cortesia do 

parque Epcot) 
 TOUR ESPECIAL EM NEW YORK 

FAST PASS GRATUITO: nos parques da Disney – 
Lagetur disponibiliza: Cortesia dos parques. 

        

OBSERVAÇÃO 

 Caso o jantar com festa no Señor Frog´s seja cancelado por qualquer motivo, a 
festa e o jantar será no Opa Orlando 

NÃO INCLUI: 

 Possíveis gorjetas ou equivalentes  
 Despesas pessoais como telefonemas, bebidas, lavanderia, etc...  
 Refeições não mencionadas como incluídas no programa  
 Taxa consular para obtenção do visto Americano (orientamos)  
 Despesas com documentos como passaporte, identidade, etc (orientamos)  
 Excesso de bagagem  
 Taxas de embarque/segurança/combustível/outros.  

VALOR PARTE TERRESTRE: 

O valor da parte terrestre foi calculado em 01/08/2019, e está disponível no site – www.lagetur.com.br – 
sendo meramente ilustrativo, podendo ser alterado a qualquer momento. O valor a ser pago pelo passageiro 
será o vigente na data da inscrição no pacote e será garantido somente após a quitação total da parte 
terrestre. O valor atualizado poderá ser encontrado no site www.lagetur.com.br ou na Lagetur. O pagamento 
da inscrição de US$ 200,00 garante a vaga na excursão, mas não o preço do pacote. Caso o passageiro pague a 
parte terrestre à vista (no ato da inscrição), o valor da parte terrestre ficará garantido. 

 

 



QUÁDRUPLO................ US$  5.598 (Apartamento com 4 pessoas) (Valor por pessoa) 

TRIPLO......................... US$  5.931 (Apartamento com 3 pessoas) (Valor por pessoa) 

DUPLO......................... US$  6.039 (Apartamento com 2 pessoas) (Valor por pessoa) 

   SINGLE........................... US$   6.398  (Apartamento com 1 pessoa) (Valor por pessoa) 

Formas de pagamento da parte terrestre: 

FAVOR CONSULTAR. 

VALOR PARTE AÉREA (CÂMBIO IATA): 

Saída: 13 de JULHO de 2020  
Trecho Internacional = US$ 1.786,00 + US$ 130,00 (valor aproximado) 
Trecho nacional  não incluído (valor dependerá do aeroporto de saída) 
 Valor fornecido pela cia aérea em 01/08/2019 – Poderá sofrer alteração). 

ATENÇÃO!  Formas de pagamentos, prazos, valor da passagem aérea, bem como as taxas de embarque, 
segurança, combustível ou qualquer outra taxa imposta pelas companhias aéreas, poderão sofrer alterações 
sem aviso prévio. A Cia Aérea somente honrará o valore acima após a emissão. 

FINANCIAMENTOS: 

FAVOR CONSULTAR. 

Hotel: 

New York: 
Marriot Marquis Time Square (Melhor localização de New York). 

Orlando: 
Rosen Inn International – A melhor localização em Orlando (http://roseninn7600.com). 
 O apto possui geladeira, secador de cabelos, cafeteira, microondas, ferro de passar roupas com tábua, 

cofre digital, TV a cabo, ar condicionado, telefone, etc.  

Las Vegas: 
Aria Resort Hotel – Um dos melhores hotéis do mundo! 

DESISTÊNCIA POR PARTE DO PASSAGEIRO: 

Se o passageiro desistir, por qualquer motivo, da viagem, estará sujeito ao pagamento das seguintes multas, 
relativamente à: 

Parte Terrestre:  

- Se a desistência ocorrer até 12 de Março de 2020, não haverá restituição do sinal de reserva de US$ 200,00 
(Duzentos Dólares Americanos). 
- 120 dias antes da data do embarque multa de 15% sobre o valor total da parte terrestre. 
- 90 dias antes da data do embarque multa de 25% sobre o valor total da parte terrestre. 
- 60 dias antes da data do embarque multa de 35% sobre o valor total da parte terrestre. 
- 30 dias antes da data do embarque multa de 50% sobre o valor total da parte terrestre. 
- 15 dias antes da data do embarque multa de 65% sobre o valor total da parte terrestre. 
- Menos de 15 dias antes da data do embarque, multa de 100% do valor total da parte terrestre. 

Parte Aérea: A multa será determinada pela companhia aérea na data da solicitação a esta do reembolso dos 
valores já pagos relativamente à passagem aérea. 

Observações Importantes: 

 O pedido de desistência deverá ser efetuado por escrito e somente se considerará válido a partir da data de 
seu recebimento formal pela LAGETUR. 

 Se o passageiro tiver direito a reembolso de valores pagos pela parte aérea, este deverá acatar as regras do 
reembolso regidas pela companhia aérea relativamente a multas, descontos, valor do câmbio, prazo de 
devolução, etc. 

 Na época em que o passageiro solicitar o reembolso, a Lagetur poderá prestar as informações de que 
dispuser quanto as regras deste, porém não ficará comprometida com as condições que forem informadas, 
uma vez que as regras de reembolso costumam mudar com frequência e sem aviso prévio. 

 O passageiro desde já autoriza a LAGETUR a reter, de eventuais créditos que tenham junto a esta, os 
valores das multas estipuladas. 

Condições Gerais de Viagem: 

 O simples fato da inscrição para tomar parte da excursão implica na total conformidade com todas e cada 
uma das condições descritas a seguir.  

 Os preços da presente excursão foram calculados tendo em vista tarifas de passagens aéreas, hotéis e taxa 
cambial vigentes na data de 01/08/2019, e consequentemente, poderão sofrer modificações em caso de 
alteração no sistema cambial. Em relação as tarifas aéreas, hoteleiras, transporte terrestre e entrada de 
parques, estes poderão sofrer alterações sem aviso prévio e serão repassados ao passageiro, caso o mesmo 
não tenha quitado totalmente a excursão. Especificamente em relação às tarifas aéreas, taxas de 
embarque, segurança, combustível e outros aumentos anunciados pelas companhias Aéreas ou pelo 
governo, serão repassados aos passageiros.  

 As diárias dos hotéis iniciam as 15:00hs e terminam as 12:00hs.  
 A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento do programa.  

A LAGETUR LAGES TURISMO LTDA declina-se de toda responsabilidade por atrasos, cancelamentos, 
adiantamentos por parte das cias. aéreas empresas transportadoras ou hoteleiras, bem como situações 
inesperadas de grave perturbação da paz (tumultos, greves, levantes militares ou outras convulsões de caráter 
político/social) ou ainda, problemas de natureza climática (inundações, vendavais, temporais, terremotos, 
etc...), sendo que os gastos que estes venham originar, ficarão a cargo dos senhores passageiros. 

No caso de algum(s) integrante(s) do grupo se comportar de maneira inadequada, com evidente prejuízo de 
qualquer natureza aos demais, a critério do guia, poderá o mesmo exigir que o passageiro se desligue da 
excursão, sem direito de reembolso ou indenização alguma. 

 

 

 

 

 



Parte Aérea: A multa será determinada pela companhia aérea na data da solicitação a esta do reembolso dos 
valores já pagos relativamente à passagem aérea. 

Observações Importantes: 

 O pedido de desistência deverá ser efetuado por escrito e somente se considerará válido a partir da data de 
seu recebimento formal pela LAGETUR. 

 Se o passageiro tiver direito a reembolso de valores pagos pela parte aérea, este deverá acatar as regras do 
reembolso regidas pela companhia aérea relativamente a multas, descontos, valor do câmbio, prazo de 
devolução, etc. 

 Na época em que o passageiro solicitar o reembolso, a Lagetur poderá prestar as informações de que 
dispuser quanto as regras deste, porém não ficará comprometida com as condições que forem informadas, 
uma vez que as regras de reembolso costumam mudar com frequência e sem aviso prévio. 

 O passageiro desde já autoriza a LAGETUR a reter, de eventuais créditos que tenham junto a esta, os 
valores das multas estipuladas. 

Condições Gerais de Viagem: 

 O simples fato da inscrição para tomar parte da excursão implica na total conformidade com todas e cada 
uma das condições descritas a seguir.  

 Os preços da presente excursão foram calculados tendo em vista tarifas de passagens aéreas, hotéis e taxa 
cambial vigentes na data de 01/08/2019, e consequentemente, poderão sofrer modificações em caso de 
alteração no sistema cambial. Em relação as tarifas aéreas, hoteleiras, transporte terrestre e entrada de 
parques, estes poderão sofrer alterações sem aviso prévio e serão repassados ao passageiro, caso o mesmo 
não tenha quitado totalmente a excursão. Especificamente em relação às tarifas aéreas, taxas de 
embarque, segurança, combustível e outros aumentos anunciados pelas companhias Aéreas ou pelo 
governo, serão repassados aos passageiros.  

 As diárias dos hotéis iniciam as 15:00hs e terminam as 12:00hs.  
 A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento do programa.  

A LAGETUR LAGES TURISMO LTDA declina-se de toda responsabilidade por atrasos, cancelamentos, 
adiantamentos por parte das cias. aéreas empresas transportadoras ou hoteleiras, bem como situações 
inesperadas de grave perturbação da paz (tumultos, greves, levantes militares ou outras convulsões de caráter 
político/social) ou ainda, problemas de natureza climática (inundações, vendavais, temporais, terremotos, 
etc...), sendo que os gastos que estes venham originar, ficarão a cargo dos senhores passageiros. 

No caso de algum(s) integrante(s) do grupo se comportar de maneira inadequada, com evidente prejuízo de 
qualquer natureza aos demais, a critério do guia, poderá o mesmo exigir que o passageiro se desligue da 
excursão, sem direito de reembolso ou indenização alguma. 

 

 

 

 

 


