
 

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES              

 

INFORMAÇÃO DE DEPÓSITO / PAGAMENTO 

 
É necessário um depósito para confirmar uma reserva.  
 
O valor do depósito será determinado no momento da reserva. Os pacotes de férias e cruzeiro 
estão sujeitos a cancelamento se o depósito integral não for recebido dentro do período de 
opção especificado no momento da reserva.  
A política de pagamento para viagens em grupo pode variar.  
 
O não cumprimento estrito das programações de depósito e pagamento final, ou quaisquer 
outras políticas e procedimentos aplicáveis, resultará no cancelamento automático de reservas 
pendentes. 
 

CANCELAMENTOS / REEMBOLSOS 
 
Os cancelamentos devem ser feitos por escrito. Alterações na data de início de férias ou 
alterações de nomes de convidados serão consideradas cancelamentos.  
 
Nenhum reembolso será feito em caso de interrupção ou cancelamento pelo hóspede após a 
data de início das férias.  
Todos os reembolsos serão processados de acordo com a entidade e forma de pagamento 
usado.  
 
A Disney Cruise Line reserva-se o direito de restringir quaisquer alterações a uma reserva.  
Todas as mudanças estão sujeitas a disponibilidade.  
 

TAXAS DE CANCELAMENTO DE CRUZEIRO: 

CATEGORIAS COM RESTRIÇÕES: Reservas para Categorias Internas, exteriores ou de Varanda 
com Restrições são NÃO-REEMBOLSÁVEIS e NÃO TRANSITÁVEIS. Aplica-se uma taxa de 
cancelamento de 100 % a partir do momento do pagamento. 



 

 

 

 

Cruzeiros de 1 a 5 noites (excluindo suítes e camarotes de concierge) 

Dias antes da data de início de férias Valor da taxa 

89-45 dias Depósito por pessoa 

44 a 30 dias 50% do preço das férias por pessoa 

29-15 dias 75% do preço das férias por pessoa 

14 dias ou menos 100% do preço das férias por pessoa 

Cruzeiros de 6 noites ou mais (excluindo suítes e camarotes de concierge) 

Dias antes da data de início de férias Valor da taxa 

119-56 dias Depósito por pessoa 

55 a 30 dias 50% do preço das férias por pessoa 

29-15 dias 75% do preço das férias por pessoa 

14 dias ou menos 100% do preço das férias por pessoa 

Suítes e camarotes de concierge: todas as viagens 

Dias antes da data de início de férias Valor da taxa 

90 dias ou mais Depósito por pessoa 

89-56 dias 50% do preço das férias por pessoa 

55 a 30 dias 75% do preço das férias por pessoa 

29 dias ou menos 100% do preço das férias por pessoa 

 


