LETSGOSEA.COM |OPERADORA DE ATIVIDADES NÁUTICAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
TOURS REGULARES
A CONFIRMAÇÃO PARA RESERVAS DOS "TOURS REGULARES" DEVE SER FEITA ATÉ 3 HORAS ANTES DA HORA DO
EMBARQUE ATRAVÉS DE PAGAMENTO INTEGRAL DO TICKET POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA*, CARTÃO DE CRÉDITO OU
VIA PAYPAL (ON LINE)

CRUZEIROS RIO MARAVILHA, locação de barcos no estilo E DEMAIS ATIVIDADES

- A RESERVA SÓ
SERÁ CONSIDERARDA EFETUADA MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DE 50% DE SINAL. E OS 50% FINAIS DEVERÁ
SER EFETUADA EM ATÉ 24 HORAS ANTES DA DATA DO EMBARQUE. O PAGAMENTO PODE SER FEITO POR MEIO DE
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CARTÃO DE CRÉDITO OU VIA PAYPAL (ON LINE)

DADOS CONTA BANCÁRIA: BANCO: ITAÚ - AG: 0311 - CC: 44406-1 LETSGOSEA TURISMO NÁUTICO E
MERGULHO C.N.P.J 27.927.967 / 0001-70 ENVIAR CONFIRMAÇÃO PARA O NOSSO E-MAIL
reservas@letsgosea.com ou WhatsApp + 55 21 988861010
Pagamentos realizados através de ordem de pagamento via Pay Pal, serão acrescidos de 8% sobre o valor do ticket, para cobrir as altas
taxas dos bancos.
Será cobrada uma taxa de 10% sobre o valor dos serviços para cobrir os encargos com taxas e tributos decorrentes da emissão de nota
fiscal. Favor informar o CPF ou CNPJ do cliente para emissão de Nota Fiscal por Serviç̧os Prestados. Em caso de depósitos enviar
comprovante para o nosso WhatsApp +5521 9 8886 1010 ou e-mail reservas@letsgosea.com

IMPORTANTE:
Para facilitar o embarque em uma das ATIVIDADES NÁUTICAS da letsgosea.com leia e confirme o termo de responsabilidade
clicando RESERVAS em nosso site.
O valor da locação de uma embarcação é calculada de acordo com o período e roteiro a ser navegado e não pelo número de passageiros.
De acordo com as regras estabelecidas pela marinha, uma criança conta como um passageiro.
- A extensão da locação do barco durante o cruzeiro vai depender da disponibilidade do barco. uma vez havendo disponibilidade, SERÃO
COBRADOS 20% DE ACRÉSCIMO para cada HORA ADICIONAL.

Política de cancelamento:
Não haverá cancelamento para tempo encoberto, com ausência de sol. Caso as condições do mar e do tempo impeçam que seja realizado
da atividade náutica na data desejada a reserva será valida para uma outra data a ser combinada. No caso em que as péssimas condições
do tempo e de mar persistam por mais dias, ultrapassando a data de permanência do cliente na cidade, o valor pago será devolvido
integralmente.
para reservas durante feriados e os meses de janeiro, fevereiro, Março e junho:
- Se o cancelamento ocorrer no período igual ou superior a 90 dias de antecedência da data de embarque, o cliente terá direito ao
ressarcimento de 100% do valor pago pela reserva.
• Se o cancelamento ocorrer no período igual ou superior a 60 dias de antecedência da data de embarque, o cliente terá direito ao
ressarcimento de 60% do valor pago.
• Se o cancelamento ocorrer com 30 dias de antecedência da data do embarque, o cliente terá direito ao ressarcimento de 30% do valor
pago.
• Se o cancelamento ocorrer no período igual ou superior a 10 dias de antecedência da data do embarque, o cliente terá direito ao
ressarcimento de 15% do valor pago.

No show
• Em caso de no show, e o cliente tenha pago 100% antes da atividade náutica, o valor pago não será devolvido.
• A atividade náutica já reservada não será cancelada, em caso de tempo nublado ou chuva fraca.
• A atividade náutica reservada só será cancelada, em caso de tempestades, e ventos fortes antes do embarque, ou algum fator que
impossibilite a navegação segura.
• no caso da locação de barco para um grupo privativo, caso um dos passageiros não se sinta bem e o grupo decida retornar a locação
do barco será considerada concluída.
• No caso de haver saldo de horas dentro do período do barco alugado e os demais passageiros desejarem dar continuidade ao tour
náutico. Haverá uma cobrança extra para cobrir as custas com combustível.
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