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FORMAS DE PAGAMENTO: 

Cheques  

Em até 8 vezes sem juros no cheque pré-datado. (Entrada - depósito bancário) + 7 cheques 

iguais. Não aceitamos cheques de terceiros ou de pessoa jurídica; 

 

Pagamento em cheque: 

O valor da entrada - (primeira parcela) Deverá ser a vista via depósito bancário. 

 

Cartão  

Visa, Mastercard e Diners - 30% de entrada e saldo restante em até 5 vezes nos cartões. 30% 

de entrada deverá ser a vista via depósito bancário. O saldo no cartão será através da 

autorização de débito.  

 

Descontos  

Somente à vista, pagamento em cheque ou depósito. NÃO pode ser realizado no cartão. 

Pagamento à vista: 3% de desconto. 

 

Horário da largada: 

 

Categoría Homens Mulheres 

10K 11:30h 11:30h 

21K 10:15h 10:45h 

42K 08:30h 09:00h 

63K 07:30h 

84K 02:00h 

100K 00:00h 

Encerramento 22:00h 

 

 Informações sobre as taxas de embarques e impostos: 

Taxas de embarque pagas no Brasil USD 106 - referente ao aeroporto de Guarulhos, taxas de 

combustível e de segurança (criadas desde o atentado do 11 de setembro) e impostos 

governamentais - paga na emissão do bilhete. 

As taxas de embarque internas da Argentinas poderão ser pagas somente com pesos 

argentinos ou dólares. Cartão e cheques não serão aceitos. 

As taxas estão sujeitas a reajustes. 
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Reservas: 

Para iniciar as solicitações de reservas internacionais, é necessário informar os seguintes 

dados: nome e sobrenome, número do passaporte, data de nascimento e nacionalidade.  

Documentação para embarque: 

Carteira de identidade em bom estado de conservação e com foto parecida com fisionomia 

atual ou passaporte válido. Não são aceitas para embarques, Carteira Nacional de Habilitação, 

Carteiras emitidas por entidades de classe CREA, OAB, CRM. Durante a viagem, leve sempre a 

sua carteira de identidade original. Para sua tranqüilidade providencie a documentação com 

antecedência. Crianças menores de 18 anos que não estejam acompanhadas de pai e mãe, 

devem obrigatoriamente ter autorização com firma reconhecida daquele que não está 

presente. 

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES 

Roteiros Internacionais seguem condições específicas, pois Hospedagem e passeios como: 

- Trilhas, serviços e outros, estão sujeitos a análise por cada fornecedor em caso de reembolso; 

- Hospedagem, traslados e passeios, em períodos de alta temporada, não são reembolsáveis; 

- Passagem aérea, reembolsável de acordo com as restrições de cada Cia.Aérea, sujeita a 

cobrança de multa; 

 


