
 

 

 

 

Condições de Reserva & Cancelamento 

 

Reservas realizadas a mais de 80 dias da saída do cruzeiro: 
- Depósito de 25% sobre o valor total da viagem, a entregar na data de opção da reserva. Não se 
aplicam gastos de cancelamento do cruzeiro até à data do pagamento final. 

 

Restante pagamento: 

- até 65 dias antes da data de partida para cruzeiros até 7 noites 

- até 80 dias antes da data de partida para cruzeiros com mais de 7 noites 

Caso a companhia não receba os pagamentos nos prazos indicados, a reserva será cancelada 
automaticamente, com penalização 10% sobre o preço total do cruzeiro. 

 

Reservas realizadas a menos de 80 dias da saída do cruzeiro  
É necessário o pagamento total à data de opção.  
 

Reservas realizadas a menos de 14 dias da data de saída do cruzeiro  

Reserva e pagamento total em simultâneo. 



 

 

  

 

 

POLÍTICA CANCELAMENTO 

 

- Cruzeiro até 7 noites 
Entre 60 e 45 dias antes da partida  10% do valor total do cruzeiro 
Entre 44 e 15 dias antes da partida   50% do valor total do cruzeiro 
Entre 14 e 8 dias antes da partida   75% do valor total do cruzeiro 
Menos de 8 dias antes da partida   100% do valor total do cruzeiro  
 
- Cruzeiro com mais de 7 noites 
Entre 80 e 60 dias antes da partida 10% do valor total do cruzeiro 
Entre 59 e 45 dias antes da partida  25% do valor total do cruzeiro 
Entre 44 e 15 dias antes da partida  50% do valor total do cruzeiro 
Entre 14 e 8 dias antes da partida  75% do valor total do cruzeiro 
Menos de 8 dias antes da partida   100% do valor total do cruzeiro 

 

Notas Importantes: 

> Ofertas Tarifa FLASH última hora: Não reembolsáveis 

> Tarifa Especial SIP&SAIL: 20% do custo total desde a data da confirmação e antes da data do 
pagamento final. NÃO SÃO PERMITIDAS ALTERAÇÕES DE NOME. 

> Qualquer Cruzeiro: A não apresentação ao embarque ou viajar sem o passaporte válido e os vistos 
exigidos, supõe cancelamento com penalização de 100% do preço total da viagem. 

> Os gastos aplicam-se sobre o valor BRUTO incluindo as taxas. 
 


