
 
 

 
DADOS PARA INSCRIÇÃO 

Nome Titular:___________________________________________________Matricula:________________ 
 
Unidade: ______________________ Tel. Res.: ____________________ Tel. Cel.: _____________________ 
 
Email: _____________________________________________________ RG.: ________________________ 

 
ACOMPANHANTE (s) 

Todos os passageiros terão que ter o RG atualizado e recente (validade máxima de 10 anos e em bom estado) 
Enviar uma cópia do RG junto com a ficha preenchida para validar a inscrição. 

Nome RG CPF Dt. Nasc. 
     

    
 

ROTEIRO DA VIAGEM   
 

Saída Traslado: 12h00 Em frente aos Correios (R. Mergenthaler 598) 

 
 

 
VALORES 

 

 
 

ESCOLHA A SUA CABINE 
 
                       CABINE DUPLA INTERNA  (Indisponível)                                                   CABINE DUPLA EXTERNA 
 
                         
                       CABINE TRIPLA INTERNA  (Indisponível)                                                  CABINE TRIPLA EXTERNA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CRUZEIRO Data: 08 a 11 de Fevereiro de 2020 

Traslado ida e volta São Paulo x Porto de Santos | Pacote de Bebidas PREMIUM PLUS -  All Inclusive  



Pagamento através de boleto bancário*
Inscrições até 22/02/2019 

Inscrições de 23/02 a 22/03/2019 
Inscrições de 23/03 a 22/04/2019 
Inscrições de 23/04 a 22/05/2019 
Inscrições de 23/05 a 24/06/2019 
Inscrições de 25/06 a 24/07/2019 
Inscrições de 25/07 a 24/08/2019 

 
* Caso o boleto não seja pago, incidirá no cancelamento da viagem. Ou seja, não poderá haver atraso no 
pagamento do boleto. 
 
Assinale a forma de pagamento: 
  
                À vista  
         
                12x no Cartão de Crédito + taxa 4,85%
 
                Até 15x no Boleto Bancário com taxa de R$ 3,
 

POLITICA DE CANCELAMENTOS

Multa - 20% do valor total da viagem
Multa - 40% do valor total da viagem
Multa - 60% do valor total da viagem
Multa - 100% do valor total da viagem

 
Estou ciente de que caso eu ou qualquer um dos meus acompanhantes não esteja
horário estipulado, iremos prosseguir com o percurso, ficando sob minha responsabilidade 
referente à viagem. 
 
Será automaticamente cancelada a viagem, em caso de boleto em aberto. Informamos que o não 
pagamento do boleto caberá a ARCO/SPM a opção de cobrança junto ao SCPC e SERASA.
 

NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS. RESPEITE SEU PRÓXIMO.

São Paulo, __________ de ____________________________ de 201

  

_________________________

Pagamento através de boleto bancário* 
em até 15 vezes 

 
Inscrições de 25/08 a 22/09/2019

em até 14 vezes 
 

Inscrições de 23/09 a 22/10/2019
em até 13 vezes 

 
Inscrições de 23/10 a 22/11/2019

em até 12 vezes 
 

Inscrições de 23/11 a 19/12/2019
em até 11 vezes 

 
Inscrições de 20/12 a 19/01/2019

em até 10 vezes 
 

Inscrições após o dia 20/01
em até 09 vezes 

  * Inscrições com vagas limitadas.

incidirá no cancelamento da viagem. Ou seja, não poderá haver atraso no 

+ taxa 4,85%  
  

com taxa de R$ 3,80 por boleto 

POLITICA DE CANCELAMENTOS  
 

20% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos entre 180 e 160 dias do início da viagem
40% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos entre 159 e 120 dias do início da viagem
60% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos entre 119 e 91 dias do início da 
100% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos com 90 dias ou menos do início da viagem.

 
ATENÇÃO 

caso eu ou qualquer um dos meus acompanhantes não esteja
horário estipulado, iremos prosseguir com o percurso, ficando sob minha responsabilidade 

Será automaticamente cancelada a viagem, em caso de boleto em aberto. Informamos que o não 
erá a ARCO/SPM a opção de cobrança junto ao SCPC e SERASA.

 

NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS. RESPEITE SEU PRÓXIMO.
 
 
 

________________________ de 2019. 

  

________________________________________________________
Assinatura do Titular 

22/09/2019 em até 08 vezes 
Inscrições de 23/09 a 22/10/2019 em até 07 vezes 
Inscrições de 23/10 a 22/11/2019 em até 04 vezes 
Inscrições de 23/11 a 19/12/2019 em até 03 vezes 
Inscrições de 20/12 a 19/01/2019 em até 02 vezes 

Inscrições após o dia 20/01 em 01 vez 

 * Inscrições com vagas limitadas. 

incidirá no cancelamento da viagem. Ou seja, não poderá haver atraso no 

recebidos entre 180 e 160 dias do início da viagem; 
Cancelamentos recebidos entre 159 e 120 dias do início da viagem; 

dias do início da viagem; 
Cancelamentos recebidos com 90 dias ou menos do início da viagem. 

caso eu ou qualquer um dos meus acompanhantes não esteja no local de saída no 
horário estipulado, iremos prosseguir com o percurso, ficando sob minha responsabilidade a despesa 

Será automaticamente cancelada a viagem, em caso de boleto em aberto. Informamos que o não 
erá a ARCO/SPM a opção de cobrança junto ao SCPC e SERASA.  

NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS. RESPEITE SEU PRÓXIMO. 

____________ 


