CONDIÇÕES GERAIS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS
Passaporte:
-Validade vigente e mínima de 6 meses a partir da data do embarque, com os vistos consulares se necessário (informe-se com os
respectivos consulados).
-Atenção: Os menores portadores do novo modelo de passaporte brasileiro (de cor azul) devem apresentar, além do passaporte válido, RG
ou Certidão de Nascimento Originais, comprovando sua filiação; pois o novo modelo, não contem a filiação do portador.

Cédula de Identidade:
- No caso de viagens para Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Peru; o passaporte pode ser substituído pelo RG em bom
estado de conservação, sem emendas, com foto recente e com até o máximo de dez anos de sua expedição e no caso do Chile, cinco anos
de sua expedição.
- É proibido utilizar Certidão de Nascimento, mesmo para menores.

Viagem de Menores

• Acompanhados de um dos pais:
Autorizações assinadas pelos pais com firma reconhecida em cartório.
• Viagem de Menores Desacompanhados dos pais:
A Resolução Normativa nº 51 do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 04/04/08, determina que a autorização de viagem deve
conter a fotografia do menor, prazo de validade a ser fixado pelos pais e deve ser feita em duas vias; onde uma ficará retida pela Polícia
Federal no momento do embarque e a outra permanecerá com o acompanhante do menor, ou em caso de ir sem acompanhante deverá ser
levado pelo próprio menor.

Vacina de Febre Amarela:
Para alguns destinos; é necessário vacinar-se contra a febre amarela dez dias antes do embarque e no dia do embarque o passageiro deverá
providenciar o Certificado Internacional de Vacina no próprio aeroporto no escritório da ANVISA, aberto 24 horas 7 dias por semana.
Favor consultar os nossos atendentes se para o destino da viagem é obrigatório a vacina.
A falta dos documentos acima citados no ato do embarque, ou em qualquer outra etapa da viagem, é de exclusiva
responsabilidade do passageiro, nada podendo ser reclamado na Surf Travel Co pela não realização de alguma etapa da viagem
pela ausência dos mesmos.

Locação de carro:
- Para a locação de carro é necessário ser maior de 23 anos e possuir cartão de crédito internacional com limite superior a USD 800,00;
- A reserva do carro é por categoria, na falta do carro escolhido será oferecido um similar
- Locações não incluem seguros locais e taxas, somente se informados no ato da confirmação..
Para reservas na Costa Rica, seguros pagos localmente:
Veículo
Suzuki Jimny
Daihatsu Bego
Hyundai Tucson
Mitsubishi Nativa
Mitsubishi Montero

Seguro Obrigatório do Veículo por dia (US$) pago localmente
18
18
18
20
25

Informações Importantes:
- É proibido utilizar fotocópia (xerox) de documentos, mesmo que autenticados, documentos militares ou registros profissionais (OAB,
CRM, CREA, etc.), pois estes somente são válidos em território nacional.
- É proibido utilizar documentos com sobrenome de solteira quando a passagem for emitida com sobrenome de casada.
- Os preços somente serão definitivos após nossas confirmações finais, devido às oscilações cambiais aéreas e terrestres;
- Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Alterações e cancelamentos:
- Para alteração de passagens aéreas será cobrada uma taxa de serviços de USD25* + taxas de cada Cia. Aérea específica.
- Consulte os atendentes para informações a respeito de multas e reembolsos da parte aérea
- Para cancelamento da parte terrestre a menos de 60 dias da data do embarque será cobrado 100% de multa.
*Estes valores são as taxas cobradas pelos serviços da The Surf Travel. Ainda podem ser cobradas diferenças de tarifas, taxas de
alterações de datas, rotas, taxas de embarque adicionais, taxas por reembolsos e no-show, conforme política de cada passagem e ou cia
aérea, favor consultar os valores antes da emissão da sua passagem.
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