
Condições de reserva para grupos inclusos nos grupos 

regulares com saídas garantidas Maio a Setembro 2021 

➢ Garantimos o bloqueio dentro do grupo regular sem qualquer custo até 3 meses antes do início do tour.
➢ Até 3 meses antes da data de início do tour a totalidade do bloqueio pode ser cancelado sem custos.
➢ Após os 3 meses, a garantia do bloqueio está sujeita ao pagamento de um depósito de 20% do valor total da

reserva.
➢ Com a confirmação do bloqueio é emitida a fatura de depósito que deve ser paga até 5 dias depois.
➢ Caso o cancelamento total do bloqueio seja efetuado após 60 dias antes da data de início do tour, metade do

depósito de 20% não será reembolsado.
➢ Caso o cancelamento total do bloqueio seja efetuado após 35 dias antes da data de início do tour a totalidade

do depósito de 20% não será reembolsado.
➢ O pagamento do saldo total da reserva deve ser feito até 35 dias antes do início do tour.
➢ O cancelamento total do bloqueio ou de reservas individuais dentro do bloqueio após 30 dias antes da data

de início do tour estará sujeito ás condições gerais.

➢ Gratuidades
❖ Com 15 Pax pagando – um lugar grátis em apartamento duplo
❖ Com 20 pax pagando – um lugar grátis em apartamento single
❖ A gratuidade é oferecida apenas no alojamento, não se aplicam gratuidades na meia pensão, nos

passeios opcionais ou nos traslados
Max 1 gratuidade p/grupo

➢ IMPORTANTE:
❖ Não é possível alterar hotéis ou adicionar novos serviços durante o programa regular.
❖ É possível adicionar hotéis ou novos serviços antes ou depois do tour regular.
❖ O guia acompanhante estará presente para o grupo, não acompanha clientes individualmente.
❖ No caso do grupo trazer um guia do destino de origen é importante informar que ele não poderá

de forma alguma interferir com o trabalho e responsabilidades do nosso guia acompanhante.
❖ Um grupo dentro de uma saída regular não é um grupo fechado/privado.
❖ Clientes que não sejam completamente autónomos, e necessitem de ajuda ou apoio especial

durante a viagem deverão viajar acompanhados ou contratar a ajuda necessária por conta própria.
❖ A Trans Nordic Tours reserva o direito de alterar o itinerário por razões operacionais ou motivos

de force majeure.


