
 

                                                            
 

Orlando 25/MAR - 01 ABR 2023 
 
O PROGRAMA INCLUI:  
● Passagem aérea SP/ORLANDO/SP  
● 7 noites de hospedagem no SURE STAY com café no Fly & Drive ou ; 
● 7 noites no Rosen Point Orlando sendo o café da manhã opcional pago direto no hotel; 
● Aluguel de carro econômico c/impostos e taxas no pacote FLY & DRIVE;  
ou 
● Transporte em nossas vans no pacote VIP – Solicite nossa programação VIP  
● Seguro (Assistência Viagem) c/cobertura USD 50.000 para o período. 
 
Tarifa por pessoa conforme acomodação escolhida em USD a partir de : 

SUN’n FUN (Lakeland) 2023   QDP  TPL DBL SGL 

Entrada 18% no Fly & Drive ou 20% no VIP Fly & Drive  $1.650  $1.720 $1.880 $2.460 

Saldo parcelado em 10 x S/JUROS no cartão VIP  $2.050  $2.100 $2.230 $2.620 

 
VOOS: COPA com conexão de 01h no Panamá  para o Fly & Drive 
             LATAM DIRETO para o pacote VIP 

 
NÃO INCLUI: 
- Taxas de embarque a serem incluídas/acrescidas na entrada/sinal 
- Visto de entrada  
- Refeições não mencionadas no programa  
- Extras pessoais,  Gorjetas,  Maleteiros, Ingressos para parques e Sun´n Fun 
 

Observações importantes: 

- Tarifa e disponibilidade serão reconfirmadas no 
momento da reserva.   

- A não utilização de qualquer um dos serviços incluídos 
no pacote, não dá direito a ressarcimento.   

- Alterações meteorológicas, como tempestades, 
tornados ou problemas técnicos que impeçam o voo 
estão fora da alçada do agente de viagens, operador ou 
fornecedor de serviços. 

- Consulte adicional p/o Seguro p/pessoas + 70 anos. 

-  Confira sua reserva ANTES da emissão.  
Alterações posteriores à emissão prevêem multas. 
- O nome que fornecer para reservas deverá ser o mesmo 
do seu passaporte. 
 
- Portar Passaporte válido por, no mínimo, 6 meses a 
contar do início da viagem. 

- Consulte se o país que vai visitar exige visto, 
certificado de vacina, etc. 

 

- As conexões podem atrasar seu voo seguinte e estão  
fora da alçada do agente de viagens sendo de 
responsabilidade do transportador/cia aérea reacomodar 
o passageiro 

- Consulte sobre necessidade de Carteira de 
Internacional Habilitação (PID) para alugar carro. 

- O aluguel de carros é permitido para maiores de 25 
anos. 

 - Menores desacompanhados de um ou ambos os pais 
devem portar autorização de viagem obtida em cartório 
ou impressa no próprio passaporte do menor. 

- Para reserva e emissão de passagens aos Estados Unidos 
é obrigatório constar nome completo igual ao passaporte 
CPF, sexo e data de nascimento.

ALL TOURS OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – Al. Grajaú, 98 Alphaville – Barueri  - SP 
Fone/Whats App: (11)99970-2793                                                            email: alltours@terra.com.br 

 


