CONTRATO E CONDIÇÕES GERAIS
Contratante/ Resp.
Sexo

E-mail

F

M

Sexo

F

M

Sexo

F

M

Sexo

F

M

Est. Civil

Data de Nascimento
Endereço
Nº

Compl.

CEP
UF

Cidade
OPER.

DDD + Cel

DDD + Tel

CPF

RG
Passaporte Nº

Validade

Contato emergencial - Nome

DDD + Telefone
Cargo:

Comunidade religiosa (Qual?):
1º Acompanhante
E-mail
Parentesco

Data de Nascimento
DDD + Tel

OPER.

DDD + Cel
CPF

RG
Passaporte Nº

Validade

Comunidade religiosa (Qual?):

Cargo:

2º Acompanhante
E-mail
Data de Nascimento

Parentesco

DDD + Tel

OPER.

DDD + Cel

RG

CPF

Passaporte Nº

Validade

Comunidade religiosa (Qual?):

Cargo:

3º Acompanhante
E-mail
Parentesco

Data de Nascimento
DDD + Tel

OPER.

DDD + Cel
CPF

RG
Passaporte Nº

Validade

Comunidade religiosa (Qual?):

Cargo:
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CONTRATO E CONDIÇÕES GERAIS
CONTRATADA: Byblos Viagens Ltda., inscrita no CNPJ
21.236.093/0001-28, situada na Rua Vergueiro 2253, conjunto 1204 Vila Mariana, CEP. 04101-100– São Paulo - SP - Brasil, e registrada na
Embratur sob o nº 26.068288.10.0001-7 representada na
forma deste contrato social.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o
presente Contrato de Turismo, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente.
OBJETO DO CONTRATO:
Viagem cultural com André Mira - A Bíblia no Contexto
Destino: ISRAEL
Período: 28 de junho a 08 de julho de 2021
Valor do pacote internacional: U$3950,00 por pessoa, convertidos em
reais ao câmbio turismo publicado no site www.valor.com.br na data,
ou em caso de parcelamento, nas datas do pagamento do pacote.
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação,
pela CONTRATADA, à CONTRATANTE, dos serviços na área
de turismo, devendo ser prestados em nos países que constam
no roteiro da viagem.
a) A Byblos Viagens, CONTRATADA, se responsabiliza pelo
presente, a organizar, comercializar, assistir aos passageiros,
acompanhar embarque em território nacional e a contratar
empresa idônea e credenciada pelo Ministério de Turismo local,
para acompanhar desde o desembarque e dar toda assistência,
por todo o percurso da viagem, em território estrangeiro.
b) NÃO inclui despesas com passaportes e passeios não citados no
roteiro e despesas de caráter pessoal, tais como bebidas,
telefonemas, lavanderia e etc.
c) A Byblos Viagens formulou este contrato à luz do Código de
Defesa do Consumidor, da Deliberação Normativa da
EMBRATUR n° 161/85 e conforme texto da Associação Brasileira
das Operadoras de Turismo Braztoa / Cobrat.
d) Os serviços contratados seguirão o cronograma (Anexo I), para
os quais as reservas foram confirmadas, sujeitos a alteração.
e) Incluso no pacote estão:
- Passagens aéreas e taxas de embarque partindo do SP.
- Traslados para hotel e aeroporto nos países de destino
- Estadia nos hotéis citados no roteiro (Anexo I) ou semelhantes.
- Transporte para locais descritos no roteiro (Anexo I)
- Entradas e ingressos para visitas citadas no roteiro (Anexo I)
- Meia pensão: café da manhã e jantar nos países de destino.
- Seguro viagem
f) Não incluso no pacote:
- Almoços e bebidas durante refeições
- Despesas pessoais (telefonemas, internet, frigobar, etc.)
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 2ª. A viagem seguirá o roteiro definido (Anexo I), sujeito a
alterações a qualquer momento, devido a imprevistos como atrasos
aéreos, mudanças climáticas, etc. Em caso de alteração de hotéis, a
CONTRATADA optará por outro hotel semelhante (mesmo nível) ao
descrito no roteiro.
Cláusula 3ª. Caso não se realize a viagem por motivos alheios à
vontade da CONTRATADA, e sendo interesse do CONTRATANTE, a
CONTRATADA poderá oferecer-lhe crédito para uma outra viagem
organizada pela mesma, em documento assinado pelas partes.

Cláusula 4ª. É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento
fiel de todos os serviços deste pacote, tal como ajustados neste
contrato, ressalvadas as hipóteses de imprevistos oriundos de caso
fortuito e força maior que ocorram com as empresas especializadas
na execução dos mesmos (Agência de Turismo, pousada, Transporte
terrestre, etc.) em conformidade com o art. 393 do Novo Código
Civil, que estabelece a não responsabilidade por inexecuções
decorrentes de caso fortuito e força maior.
Cláusula 5ª. A CONTRATADA atua como intermediária entre seus
clientes e prestadores de serviços, nacionais e internacionais,
declinando a sua responsabilidade por todo e qualquer problema,
perdas ou danos, resultantes de casos fortuitos ou de força maior,
ou seja: greves, distúrbios, quarentenas, guerras, fenômenos
naturais, terremotos, furacões, enchentes, avalanches, atrasos e/ou
cancelamento de trajetos aéreos ou terrestres devido a motivos
técnicos, mecânicos e/ou meteorológicos, sobre os quais a
Operadora não possui poder de previsão ou controle.
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO TRANSPORTE AÉREO
a) O bilhete aéreo é a expressão do contrato de transporte aéreo,
firmado entre passageiro e empresa de transporte, sendo,
portanto, regido pelas normas internacionais (Convenção de
Varsóvia) e o Código Brasileiro de Aeronáutica.
b) Bagagem: o transporte será feito de acordo com os critérios da
Cia. Aérea utilizada. Consulte o volume permitido para sua
viagem específica.
c) No caso de atraso de voo, acidentes, perda ou extravio de
bagagem, fica previamente estabelecido que a responsabilidade
será exclusiva da Cia. aérea em questão e de acordo com normas
internacionais (Convenção de Varsóvia) e o Código Brasileiro de
Ae
ronáutica.
d) Os passageiros deverão sob sua responsabilidade: a) apresentarse no aeroporto até 2 (duas) horas antes do horário previsto
para embarque nacional e 4 (QUATRO) horas para embarque
internacional.
e) O transportador não poderá retardar um voo para aguardar
passageiros retidos por autoridades fiscais ou policiais para
fiscalização. O não embarque caracterizará cancelamento da
viagem e sofrerá as multas descritas na clausula 12ª.
f) Conexões: A CONTRATADA não se responsabiliza por traslado
(transfer) aéreo, rodoviário, etc..., até o aeroporto de partida,
uma vez que não estão incluídos no valor do pacote.
g) Os embarques só serão feitos mediante documentação
ORIGINAL. (RG original para viagens nacionais e passaporte
válido para viagens internacionais com validade mínima de 6
meses). Menores desacompanhados precisam de autorização
com firmas reconhecidas do Pai e da Mãe, além do RG Original
ou certidão de nascimento.
h) O não comparecimento para embarque ou a não utilização da
passagem aérea fará o passageiro perder o direito a outro
embarque ou a reembolso do bilhete.
i) Em voos de grupo as passagens aéreas têm tarifas especiais
reduzidas, implicando em restrições (endosso, mudanças de
rotas, reembolsos, etc.). Uma vez emitidas, serão aplicadas as
penalidades previstas nas regras tarifárias e em caso de
reembolso, o mesmo somente será feito após o ressarcimento
por parte da Cia. Aérea.
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CONTRATO E CONDIÇÕES GERAIS
DOCUMENTAÇÃO
a) A CONTRATADA estará providenciando, após o pagamento total,
até 07 dias antes do embarque, a emissão da documentação de
viagem. Para viagens em grupo a documentação será entregue,
via email, correio ou no aeroporto. A partir do ato da entrega os
documentos serão de inteira responsabilidade do passageiro.
b) A documentação pessoal, vistos, vacinas, etc., é de total
responsabilidade do passageiro. A impossibilidade de embarque
por falta de documentação caracteriza cancelamento da viagem.
c) Brasileiros: Passaporte válido no mínimo com 06 meses e com
vistos consulares quando necessários.
d) Estrangeiros: passaporte válido e RNE e vistos consulares
quando necessários. Informe-se sempre com os consulados dos
países a serem visitados.
e) Para menores de 12 anos viajando desacompanhados, além dos
documentos acima, é exigida RG Original, uma autorização do
pai e da mãe, com firma reconhecida. No caso do menor estar
em companhia apenas de um dos pais, é necessária a
autorização do ausente. Em caso de viuvez, há a necessidade da
apresentação do atestado de óbito.
f) Para menores de 18 anos viajando desacompanhados, além dos
documentos acima, é exigida RG Original, uma autorização do
pai e da mãe, com firma reconhecida. No caso do menor estar
em companhia apenas de um dos pais, é necessário a
autorização do ausente. Em caso de viuvez, há a necessidade da
apresentação do atestado de óbito.
g) Não serão aceitos:
- Fotocópia de documentos, mesmo autenticados.
- Documentos militares ou Registros de Exercício Profissional.
- Documentos com sobrenome diferente do emitido na
passagem aérea (ex: emissão com sobrenome de solteira. Neste
caso, apresentar Certidão de Casamento).
- Certidão de nascimento (mesmo para menores).
PAGAMENTO
Cláusula 6ª. De acordo com a prestação dos serviços relacionados
neste contrato, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o seguinte
valor:

Incluir adicional para quarto single
Aéreo classe econômica

U$650

Aéreo em classe executiva

Voos adicionais dentro do Brasil inclusos? Valor:

Extensão inclusa?

Valor a ser pago:
Parcelas:
Datas de Vencimento:

d) Como pagamento do programa de viagem, fica a contratada,
desde logo, autorizada pelo contratante, a ceder o crédito
decorrente da operação de parcelamento para instituições
financeiras de sua confiança e escolha, as quais ficarão subrogadas plenamente no direito de receber, através de emissão
de fichas de compensação, débito em conta corrente ou outro
meio por esta determinada.
e) O atraso injustificado de qualquer dos boletos sujeitará o
CONTRATANTE a multa moratória desde logo fixada em 2%
sobre o valor da prestação além de juros calculados ao mês de
0,33% sob o valor da prestação acrescida de correção monetária
tendo como índice adotado o IPC.
f) O atraso do CONTRATANTE no pagamento da prestação mensal
por mais de dez dias facultará a CONTRATADA a proceder ao
protesto por falta de pagamento, junto ao competente cartório,
valendo este contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal
de serviços, como título executivo extrajudicial.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusula 7ª. O CONTRATANTE, acima qualificado, assina este
contrato como responsável por si e pelas as demais pessoas, para
quem as reservas são feitas.
a) É obrigatório que o contratante informe a contratada qualquer
problema de saúde pré-existente, próprio e de acompanhantes
no ato da inscrição.
RESCISÃO E CANCELAMENTO
Cláusula 8ª. Esse contrato poderá ser rescindido por qualquer uma
das partes, através de comunicação por escrito, de desistência na
realização ou participação da viagem, ficando a parte desistente a
cumprir as obrigações estipuladas, segundo as cláusulas seguintes.
Cláusula 9ª. Na hipótese de rescisão ou pedido de reembolso deste
contrato, a qualquer tempo, o CONTRATANTE deverá fazer o
pagamento da próxima parcela vincenda do contrato,
independentemente da forma de pagamento, a partir da data da
solicitação, para atender o prazo necessário dos procedimentos
internos e das exigências das instituições financeiras.
Cláusula 10ª. Em caso de desistência, transferência e rescisão, a
CONTRATADA efetuará, ao CONTRATANTE o reembolso do valor
devido, calculado sobre o total efetivamente recebido pela
CONTRATADA, excluindo-se as despesas administrativas, multas
contratuais e valores já pagos aos fornecedores dos serviços.
Cláusula 11ª. A CONTRATADA se reserva ao direito de alterar a data
ou cancelar a viagem no caso de:
- Alteração das condições climáticas.
- Guerras, conflitos ou manifestações similares que ponham em
risco a segurança dos passageiros.
- Número mínimo de passageiros

a) O CONTRATANTE deverá pagar os valores estipulados no
contrato, obedecendo às datas de pagamento de cada parcela.
b) O contratante deverá pagar ao contratado a primeira parcela
especificada acima como entrada até 5 dias após a inscrição.
c) Caso solicitado e concedido o parcelamento de preço, o
CONTRATANTE que tiver pago a entrada será responsável pela
quitação integral do restante do preço orçado para todo o
programa de viagem.

Cláusula 12ª. O não pagamento e ausência de contato com a agência
por mais de 30 dias incorre no cancelamento automático do pacote.
As vagas canceladas serão liberadas para comercialização.
MULTA
Cláusula 13ª. Caso o passageiro venha a cancelar a viagem entre os
prazos abaixo especificados, serão cobrados os seguintes valores em
razão do cancelamento:
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CONTRATO E CONDIÇÕES GERAIS
• A partir de 70 dias antes da data da saída: 10% do valor do
pacote, mais o sinal pago na reserva do aéreo;
• 40 dias antes da data de saída: 40% do valor do pacote, mais o
sinal pago na reserva do aéreo;
• 10 dias antes da data de saída: 100% do valor do pacote, mais o
sinal pago na reserva do aéreo; ou seja, o valor integral do pacote.
a) Ocorrendo desistência do passageiro, em qualquer fase ou etapa
da viagem após seu inicio não haverá devolução de valores, nem
qualquer bonificação para o desistente.
b) No caso das multas, serão considerados cancelamentos por justa
causa: Doenças e acidente que impossibilitem a viagem, desde
que o CONTRATANTE apresente atestado médico descritivo com
exames de saúde comprobatórios. Em casos de bloqueio judicial
e óbito em família, o passageiro declara que está ciente de
que os valores pagos à CONTRATADA referente a sinais ou
parcelas ou mesmo quitação do pacote, só serão
ressarcidos em forma de aproveitamento em outra viagem em
grupo ou individual, do mesmo porte e valor aproximado,
operadas pela CONTRATADA em datas a serem marcadas pela
mesma. O passageiro que não comparecer em tempo hábil para
o embarque, não estiver devidamente documentado, ou desistir
da viagem, não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou
compensações pelos serviços não utilizados.

c) No caso de cancelamento sem justa causa será cobrada uma
taxa administrativa de R$150,00 por passageiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA
Cláusula 14ª. O prazo deste contrato terá inicio na data da assinatura
(final do contrato), e término em 31 de dezembro de 2021.
FORO
Cláusula 15ª. Fica estabelecido pelas partes o Foro e o Juízo de Pequenas
Causas na Cidade de São Paulo para dirimir eventuais questões.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento,
em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Nome:

BYBLOS VIAGENS LTDA
CNPJ 21.236.093/0001-28.

_______________________________________________________
Assinatura do contratante

_______________________________________________________
Assinatura do contratado

Testemunha 1
_______________________________________________________
Nome:
CPF:

Testemunha 2
_______________________________________________________
Nome:
CPF:

Local e data:

,

de

de

.

**FAVOR INCLUIR NO CONTRATO CÓPIA SIMPLES DO RG E DO PASSAPORTE

Obs.: preencher, imprimir, assinar, digitalizar e enviar este formulário para travel@byblosviagens.com

Byblos Viagens Ltda. - CNPJ: 21.236.093/0001-28. R Vergueiro, 2253 – Conj 1204, Vila Mariana
São Paulo, SP - Telefones: (11) 5082-1010 / (11) 95045-4538
www.byblosviagens.com
facebook/byblosviagens

4/5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Está comemorando uma data especial durante esta viagem?
Algum desejo ou necessidade específica que gostaria de nos informar?

Tem algum problema de saúde ou faz uso contínuo de alguma medicação ou equipamento?

Possui outra cidadania (passaporte)? Qual?
Possui alguma restrição alimentar? Gostaria de solicitar dieta especial durante os voos? (ex: diabético, glútem free, vegetariano)

Já esteve em algum país sem laços diplomáticos com Israel?
ANEXO I
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