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Estimados parceiros, 
Tour Partner Group (TPG), através das suas marcas Trans Nordic Tours e Hotels & More, informa as seguintes 
condições gerais para os seus pacotes regulares com saídas garantidas: 
 
SAÍDAS 
Todas as saídas previstas e mencionadas no programa serão efetuadas independente do número de 
participantes. Todas as saídas serão operadas exclusivamente pela Trans Nordic Tours e Hotels & More, com 
exceção da extensão a Rússia que é operada por um operador local. Os guias acompanhantes de língua 
Portuguesa têm muitos anos de experiência na Escandinávia e acompanharão o grupo durante todo o 
percurso até Helsinque. Os passageiros que fazem extensão a Rússia serão acompanhados por um guia 
Russo que encontrará os clientes na recepção do hotel em Helsinki no dia da saída para a Rússia.  
A assistência do guia acompanhante está incluída apenas durante o programa regular, serviços adicionais 
reservados antes ou depois do tour regular não incluem guia acompanhante. Os traslados de chegada e 
saída do aeroporto local para o hotel algumas vezes estão incluídos outras vezes não. É da responsabilidade 
do vendedor no país de origem verificar o que está ou não incluído em cada programa.  
A parte da Rússia é operada juntamente com os grupos de idioma Espanhol com guias bilingues 
Espanhol/Português. No entanto, caso o número de passageiros por idioma em cada grupo seja superior a 
10, operaremos exclusivamente em Português. 
Os tours para o Reino Unido e Irlanda só estão disponíveis em Espanhol.  
 
RESERVAS E PAGAMENTOS 
Todas as reservas deverão ser solicitadas por email ao operador de contato na Trans Nordic Tours ou na 
Hotels & More.  
Os produtos comprados á Trans Nordic Tours devem ser pagos na totalidade até 31 dias antes do início do 
tour.   
Os produtos comprados á Hotels & More devem ser pagos na totalidade até 31 dias antes do início do tour.  
Caso o pagamento não seja efetuado dentro dos prazos informados acima, a Trans Nordic tours e a Hotels & 
More reservam o direito de cancelar a reserva e não assumem qualquer responsabilidade sobre os 
potenciais inconvenientes causados aos passageiros. 
Caso a reserva seja efetuada após 30 dias antes do tour, o pagamento deverá ser efetuado num prazo de 5 
dias e a mesma só será confirmada no momento em que a Trans Nordic Tours e/ou a Hotels & More receber 
o pagamento total. Estas condições de pagamento são válidas para as reservas individuais, para reservas de 
grupo dentro das saídas regulares as condições serão informadas caso a caso.  
 
PRECOS, IMPOSTOS E GORJETAS 
Por favor tome nota que todos os preços são calculados em euros, portanto o pagamento deve ser efetuado 
também em euros. Todos os serviços e impostos estão incluídos nos restaurantes e hotéis, pelo que não são 
necessárias gorjetas. Gorjetas para o motorista, guia acompanhante e guias locais são aconselhadas, mas 
ficam ao critério do cliente. 
 
 



 

  

 

 

 

 

 
 
REGRAS DE CANCELAMENTO 

Tours sem extensão á Rússia Tours com extensão á Rússia 

De 31 a 20 dias – 25% do valor total De 31 a 15 dias – 50% do valor total 

De 19 a 17 dias – 50% do valor total De 14 a 03 dias – 75% do valor total 

De 16 a 07 dias – 75% do valor total De 02 a 00 dias – 100% do valor total 

De 06 a 00 dias – 100% do valor total  

 
Todos os cancelamentos devem ser enviados por escrito através de email e só serão válidos após resposta da 
Trans Nordic Tours e/ou da Hotels & More.  
 
REEMBOLSOS 
Em caso de reembolso, o mesmo será efetuado tendo em conta a parcela não utilizada do tour menos uma 
despesa de € 500 por pessoa. 
Não haverá lugar a qualquer reembolso para casos com menos de 3 dias consecutivos de ausência do tour. 
Uma vez que os custos das excursões são baseados em viagem de grupo, nenhum reembolso será dado por 
serviços não utilizados como ônibus, guias, trens, cruzeiros ou outros custos calculados grupalmente.  
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
HOTÉIS NA ESCANDINÁVIA, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA 
Todos os hotéis são de categoria superior e foram selecionados especialmente pela sua localização central 
nas cidades. Por vezes, em datas com pouca disponibilidade, alguns hotéis poderão ficar fora do centro. Na 
grande maioria dos hotéis na Escandinávia os quartos duplos têm duas camas que se podem colocar juntas 
ou separadas. Normalmente os quartos individuais são menores que os duplos e só têm uma cama de 
solteiro. A ocupação tripla dos quartos não é aconselhável a adultos, os quartos são pequenos e as camas de 
campanha ou sofás camas colocados para a terceira pessoa não são muito confortáveis.  
 
HOTÉIS NO REINO UNIDO E IRLANDA 
Todos os hotéis são de 3 estrelas com suplemento opcional para 4 estrelas e foram selecionados 
especialmente pela sua localização central nas cidades, por vezes em datas com pouca disponibilidade 
alguns hotéis poderão ficar fora do centro. Na grande maioria dos hotéis os quartos duplos ou twins são do 
mesmo tamanho. Normalmente os quartos individuais são menores que os duplos e só têm uma cama de 
solteiro. A ocupação tripla dos quartos não é aconselhável a adultos, os quartos são um pouco maiores que 
os quartos duplos mas as camas de campanha ou sofás camas colocados para a terceira pessoa não são 
muito confortáveis, principalmente para clientes com mais idade. Em alguns hotéis poderá haver a 
possibilidade de quarto triplo com 3 camas normais separadas, sujeito a consulta e disponibilidade.  
 
TRANSPORTE 
Todos os ônibus são de primeira classe, com ar condicionado e com todas as comodidades de um ônibus de 
turismo.  
 
VISITAS E ENTRADAS NA ESCANDINÁVIA, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA 
Estão incluídos: guias locais autorizados de língua portuguesa nas capitais da Escandinávia e Países Bálticos, 
assim como as entradas mencionadas no programa. Os passeios na Rússia serão efetuados com guias 



 

  

 

 

 

 

bilingues Espanhol/Português, exceto quando o número de passageiros por idioma em cada grupo seja 
superior a 10, nesse caso serão operados com guias em Português. 
Os passeios opcionais serão oferecidos pelo guia acompanhante e devem ser pagos no ato da reserva em 
espécie. A ordem e/ou dias da semana em que os passeios são operados pode ser alterada por motivos 
operacionais. Não é possível comprar os passeios opcionais a partir do país de origem.    
 
VISITAS E ENTRADAS NO REINO UNIDO E IRLANDA 
Estão incluídos: guias locais autorizados de língua Espanhola, assim como as entradas mencionadas no 
programa. As Visitas Opcionais deverão ser reservadas e pagas desde o país de origem no momento da 
reserva, não é possível adicionar passeios opcionais posteriormente. 
 
SERVIÇO DE MALETEIRO 
Este serviço não está incluído nos hotéis. 
Está incluído apenas nos Portos DFDS e Silja e nas Estações de trem em Helsinki, São Petersburgo e Moscou. 
Observação importante: Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 
mala por pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão 
com o máximo de 5 kg, corretamente identificada com o nome do proprietário. No caso do limite pessoal de 
bagagem ser excedido, a operadora no Brasil será responsável pelo pagamento de eventuais multas, custos 
adicionais ou inconvenientes causados diretamente pelo excesso de bagagem.  
 
REFEIÇÕES NA ESCANDINÁVIA, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA 
Café da manhã estilo buffet está incluído em todos os hotéis. Não será reembolsado o serviço de café da 
manhã do último dia do tour caso o passageiro saia do hotel antes do início do serviço.  
Eventuais restrições alimentares deverão ser informadas no ato da reserva e estarão sujeitas a confirmação.   
 
REFEIÇÕES NO REINO UNIDO E IRLANDA 
Café da manhã estilo buffet está incluído em todos os hotéis. Não será reembolsado o serviço de café da 
manhã do último dia do tour, caso o passageiro saia do hotel antes do início do serviço. Eventuais refeições 
incluídas nos tours estarão sempre descriminadas nos programas. 
Eventuais restrições alimentares deverão ser informadas no ato da reserva e estarão sujeitas a confirmação.   
 
SEGUROS, PASSAPORTES E VISAS 
A Trans Nordic Tours e Hotels & More não serão responsáveis por danos causados aos bens pessoais dos 
clientes durante a viagem, nem pelo extravio de malas ou objetos de cunho pessoal. Aconselhamos todos os 
clientes a contratar um seguro de viagem no país de origem. O passageiro é responsável por se assegurar 
que está de posse de todos os documentos e vistos necessários para a viagem e de que os mesmos sejam 
válidos. A Trans Nordic Tours e a Hotels & More não serão responsáveis por falta ou perda de documentos, 
nem poderão assistir em eventuais trâmites necessários para obter ou renovar documentos. É da inteira 
responsabilidade do cliente providenciar todos os documentos necessários. 
 
RECLAMACÕES 
Em caso extraordinário de reclamações, o guia acompanhante da Trans Nordic Tours ou da Hotels & More 
deve ser informado para que o problema possa ser resolvido imediatamente. Se não for possível resolver a 
situação no momento, deve a mesma ser enviada por escrito para a agência de viagens ou diretamente para 
a Trans Nordic Tours ou Hotels & More antes que tenham passado 07 dias do final do tour.  
Mesmo que tenhamos tomado todas as medidas possíveis para que todos os serviços sejam de alta 
qualidade, de acordo com as leis locais do país visitado, a Trans Nordic Tours e a Hotels & More são 



 

  

 

 

 

 

unicamente intermediárias entre os passageiros e os fornecedores dos serviços contratados, pelo que a 
Trans Nordic Tours e a Hotels & More não serão responsáveis nem poderão intermediar no caso de danos, 
perdas ou acidentes causados por terceiros. 
 A Trans Nordic Tours e a Hotels & More não são responsáveis por situações causadas por catástrofes 
naturais, ações de governos ou autoridades, hostilidades, distúrbios civis, guerras, greves, nem 
consequentes atrasos ou anulações no itinerário.  
Perante qualquer das situações acima referidas, caso a Trans Nordic Tours ou a Hotels & More considere que 
é do interesse para todas as partes envolvidas, reservamos o direito de efetuar mudanças no itinerário e/ou 
serviços.  
Em todos os casos que originem procedimento judicial, o passageiro, a agência de viagens, o operador de 
viagens e a Trans Nordic Tours submetem-se à jurisdição dos Tribunais mercantis e marítimos de 
Copenhague e os orgãos correspondentes no Reino Unido e Irlanda.  
 
MODIFICAÇÕES 
A Trans Nordic Tours e a Hotels & More reservam o direito de alterar qualquer serviço que tenha a ver com a 
operação parcial ou total dos circuitos, como por exemplo rotas, hotéis previstos, guias acompanhantes, 
trajetos de ônibus, navios e trens, sempre que seja necessário por razões operacionais ou por motivos de 
force majeure. Ficando claro que a Trans Nordic Tours e a Hotels & More não se comprometem a oferecer 
nenhum tipo de compensação caso assim aconteça.  
 
EXCEÇÕES 
Os nossos circuitos não estão preparados para pessoas com incapacidades físicas ou mentais, seja de forma 
total ou parcial. Os ônibus não estão preparados com acesso próprio para pessoas com dificuldades de 
locomoção. Os guias locais e acompanhantes não têm a formação necessária para lidar com pessoas que 
apresentem este tipo de incapacidades.  
No entanto, poderemos fazer exceções mediante cada caso em particular, pelo que aconselhamos a que nos 
contatem expondo a situação.  
Reservas que tenham sido confirmadas sem informação prévia de que os clientes possuem deficiências 
físicas e/ou mentais poderão ser canceladas pela Trans Nordic Tours e/ou Hotels & More. 
  


