
DIA 01 – 03/DEZ – SEX - BRASIL / PUNTA CANA
Apresentação no aeroporto de sua preferência 
para procedimentos de embarque em voo regular 
com destino a Guarulhos - São Paulo. Em Guarulhos, 
apresentação no balcão da Cia aérea escolhida, 
para procedimentos de embarque em voo regular 
com destino a cidade de Punta Cana, na República 
Dominicana.

DIA 02 – 04/DEZ – SAB – PUNTA CANA
Como não há voo direto, teremos uma escala em 
uma cidade qualquer, voo ainda por ser definido, 
com esta antecedência. Após algum tempo, 
reembarque em voo regular com destino a Punta 
Cana. Chegada, desembarque, recepção e traslado 
ao hotel previamente reservado. Nossos aptos 
estarão disponíveis a partir das 15hs00. A partir deste 
momento, o Resort oferecerá o regime All inclusive 
durante toda a estadia. Pernoite.

DIA 03 - 05 A 09/DEZ – PUNTA CANA
Regime All Inclusive no hotel. Dias inteiramente livres 
para aproveitar as inúmeras atividades do hotel. Vários 
bares, restaurantes, piscinas e um mar maravilhoso. 
O Resort oferece toda a infraestrutura em esportes 
náuticos, mas alguns podem ter uma taxa local, como 
as lanchas, jet ski etc. por conta dos combustíveis. 
Pernoite
 
DIA 08 – 10/DEZ – SEX - PUNTA CANA / BRASIL
Café da manhã no hotel. Manhã livre para ultimas 
atividades, e fecharmos as malas. Os aptos estarão 
reservados até as 11hs00 desta manhã. Em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto para procedimentos 
de embarque de volta ao Brasil. Noite a bordo.

DIA 09 – 11/DEZ – SAB - SÃO PAULO – BRASIL
Após desembarque e últimas compras no Duty Free. 
Em seguida, apresentação no balcão da Cia nacional 
para embarque e retorno a sua cidade.
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Nossos serviços incluem:
Traslado de chegada e saída em Punta Cana 
com assistência de guia local em português; 

7 noites de hospedagem no Resort de Punta 
Cana com taxas, impostos e regime All 
inclusive; 

Kit de viagem com dicas personalizadas, 
etiquetas de bagagem e porta dólar e porta 
documentos;

Acompanhamento de líder de grupo desde 
o Brasil para mínimo de 20 passageiros no 
grupo.

Seguro April MAX no valor de US$ 60.000,00 
por pessoa até 60 anos de idade. Consulte 
tabela de preços para idades acima de 61 
anos;

Seguro de cancelamento Plus Reason no 
valor de até US$ 1.500,00 por pessoa;

Gorjetas aos maleteiros nos hotéis;

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea oferecida à parte na rota São 

Paulo/Punta Cana/São Paulo, com ou sem 
escalas e suas respectivas taxas, oferecida a 
parte.

* Passagem doméstica desde / para a sua 
cidade de origem ao aeroporto de São Paulo;

* Telefonemas, gorjetas a maleteiros nos 
aeroportos, lavanderia e outros itens de 
consumo pessoal;

* Nenhum item que não esteja absolutamente 
mencionado como incluído;

Cidade Hotel Datas Categoria

Cancun Hotel Royalton Bávaro 
Resort All inclusive

03 a 11 de dezembro 
de 2021 5 *****

Opção de hotéis para nosso grupo:

Preços por pessoa em dólares americanos – parte terrestre:

Tipo de Apto Quádruplo Triplo Duplo Criança
(12 anos)

Forma de 
pagamento

Luxury Junior 
suíte US$ 722,00 US$ 751,00 US$ 926,00 US$ 460,00

Preço normal. 
Entrada mínima de 

25% e saldo em 
até 9X por meio de 
cartão de crédito 
de pessoa física

Luxury 
Junior Suíte 
– Diamond 

Club
US$ 836,00 US$ 863,00 US$ 1.070,00 US$ 125,00

Luxury Junior 
Suíte – Swim 

Out
US$ 935,00 US$ 980,00 US$ 1.214,00 US$ 125,00

Tipo de Apto Quádruplo Triplo Duplo Criança
(12 anos)

Forma de 
pagamento

Luxury Junior 
suíte US$ 656,00 US$ 674,00 US$ 863,00 US$ 413,00

Preço especial 
com desconto. 

Pagamento à vista 
e em Reais, ao 

câmbio do dia de 
pagamento seja 

por TED, DOC ou 
PIX, sem uso de 

cartão de crédito, 
débito, boleto ou 
cheque. Pode-se 
pagar fração do 

valor mensalmente 
neste formato, 

desde que quitado 
até 45 dias antes 

da viagem

Luxury 
Junior Suíte 
– Diamond 

Club
US$ 755,00 US$ 773,00 US$ 962,00 US$ 116,00

Luxury Junior 
Suíte – Swim 

Out
US$ 845,00 US$ 889,00 US$ 1.097,00 US$ 116,00

Preços por pessoa em dólares americanos – parte terrestre:

Maiores informações e vendas:


