Incluindo :
 Passagem aérea Rio / Orlando / Rio voando US Airways.
 13 noites de hotel Rosen Inn Pointe Orlando com taxas incluidas.
 14 diárias de carro intermediario, 04 portas com Alamo Plus Promo (incluindo: seguro CDW, EP, taxas de aeroporto,
impostos locais e estatais , segundo motorista e km livre ).
Preços por pessoa, aéreo + terrestre em U$ voando US AIRWAYS:

Sgl
U$ 3.509

Dbl
U$ 2.785,

Tpl
U$ 2.545,

Qdp
U$ 2.425,

Chd
U$ 1.999,

CHD ( Até 11 Anos ), dividindo acomodação c/ adultos pagantes. Ex.: 2 Adt + 1 Chd = 2 Dbl + 01 Chd.

 Valores de diárias para cálculo de outros hotéis:
HOTEL
* Rosen Inn Pointe Orlando ( Ex-Quality Plaza )

NOITE EXTRA
POR APARTAMENTO
U$ 77,

ENDEREÇO
9000 International Drive

OBS 1 : Preço acima no Rosen Inn Point Orlando só é válido desde que o mesmo seja confirmado a U$ 77,00 por noite,
o apartamento. Caso o mesmo confirme em uma tarifa mais cara, favor efetuar cálculo de suplemento como informado
abaixo na OBS2.

OBS 2 : Para calcular os suplementos para os outros hotéis, deduzir do valor total do novo hotel escolhido os U$ 1.001,00
de crédito do hotel base cotado acima ( U$ 77,00 x 13 noites ) e dividir pelo número de passageiros do apartamento.
EX : Novo hotel escolhido custa U$ 95,00, serão 13 noites em um apartamento Quadruplo ( QDP ).
Fazer – U$ 95,00 x 13 ( noites ) = U$ 1235,00 ( novo total ) – U$ 1.001,00 ( crédito pacote base ) = U$ 234,00.
Dividir os U$ 234,00 : 4 ( paxs ) = U$ 59,00. Basta então somar este suplemento ao preço do pacote em Qdp ( U$
2.179,00 acima ) para encontrar o preço no novo hotel, já com as 13 noites. Este cálculo serve para já calcular o
suplemento das 13 noites base e das noites extras ( caso existam ), tudo em uma única conta.

 Suplemento para outras categorias de carro - 14 Diárias incluindo: seguro CDW, LP, RSP, taxas de aeroporto, impostos
locais e estatais e km livre.
Standard
30,

Premium
116,

Caminhon.Esport.Std
180,

Minivan - 7 Pax
172,

Astrovan - 8 Pax
604,

Maxivan - 12 Pax
1.224,

 Forma de pagamento ( Câmbio de venda da Operadora ):

Todo o pacote em 10 vezes em reais, sendo uma entrada de 20% + taxas de embarque e saldo em 09 vezes com cheques pré datados (
Financiamento Banco Santander ) ou nos cartões de crédito ( Mastercard, Visa e Amex ).
•

Favor solicitar nossa tabela de Ingressos para Disney, Universal, Sea, Busch, Cirque du Soleil, etc.

OBS:
1)
2)
3)
4)

Preços não incluem taxas de embarque, taxas de carro locais, vistos ou extras pessoais.
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas.
Financiamentos sujeitos a aprovação.
Aéreo e o hotel dependem da confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar.

