Contrato de Pacote Turístico
Fazem parte do respectivo contrato de um lado a Viajando com a Tânia, razão
social VCT Turismo, CNPJ 05.769.129/0001-82, MTUR nº: 23.010707.10.0001-6,
sediada à Rua Gomes Jardim 934 sala 01 Bairro Santana - Porto Alegre/RS - CEP
90620-130 e do outro o contratante abaixo:
Nome: _______________________________________________________________
Empresa (se houver): ___________________________________________________
CNPJ ou CPF: ________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________
Telefone: _____________________________________________________________

Cláusula 01 - O contratado, Viajando com a Tânia firma neste ato o pacote turístico
para ___ passageiros com o contratante, para o dia __________________________,
saída às ___________, no endereço ______________________________________
e destino as cidades ___________________________________________________
____________________________________________________________________.
O valor por pessoa é R$_______,___.
PARÁGRAFO ÚNICO – No pacote estão inclusos:____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Cláusula 02 - O Contratante se compromete em fornecer ao contratado o nome
completo dos passageiros, respectivos números do registro geral, órgão e estado
expedidor do documento de identidade ou certidão de nascimento, data de
nascimento e nacionalidade com, no máximo, 5 dias de antecedência da viagem.
PARÁGRAFO ÚNICO – Somente serão aceitas as transferências de passageiros, até
3 dias antes da viagem, caso contrário não poderá ser colocado outro passageiro no
lugar daquele que cancelou a viagem.
Cláusula 03 – Para o transporte dos passageiros será utilizado um ônibus de turismo
com motorista, com poltronas reclináveis e banheiro.

Cláusula 04 - É de responsabilidade do passageiro portar o documento de identidade
- RG ou certidão de nascimento necessários para o embarque.
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de menores de 18 anos não possuírem RG, será
necessário portar a certidão de nascimento.
Cláusula 05 – Em caso de desistência da viagem, em qualquer hipótese, após a
mesma haver iniciado, o contratante não terá direito a reembolso do valor cobrado.
Cláusula 06 – Em caso de desistência no período de 6 dias anterior a viagem, fica a
critério do contratado a devolução do valor pago.
Cláusula 07 - A Viajando com a Tânia NÃO é responsável por roubo ou furtos
dentro do veículo, acidentes ou complicações relacionados à qualquer um dos
passageiros, bem como possíveis gastos decorrentes de tais circunstâncias, de
responsabilidade do passageiro.
Cláusula 08 - À Agência se reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que
venha a prejudicar a viagem, descontando-lhe os prejuízos causados à empresa. É
responsabilidade do passageiro o retorno ao local do embarque.
PARÁGRAFO ÚNICO – Será de responsabilidade do contratante o pagamento de
danos físicos no veículo, se causado por algum de seus passageiros.
Cláusula 09 - A Agência não se responsabiliza por objetos esquecidos no interior do
ônibus. É de responsabilidade de cada passageiro o cuidado dos seus pertences.
A Contratada declara haver recebido do Contratante no ato da assinatura deste
contrato o valor de R$ _________
(_________________________________________________________________).
Porto Alegre, ___/___/______.

Contratante

______________________________
VIAJANDO COM A TÂNIA

