
lobotur@lobotur.com.br | | facebook.com/lobotur.turismo     | @loboturturismo  www.lobotur.com.br
ABAV: 225 - EMBRATUR: 1831000417 - SINDETUR: 218 - SNEA:7347 - IATA 57-5.0612.0

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 238 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - Brasil - CEP.: 41.950-610 -      (71) 3045-4800



lobotur@lobotur.com.br | | facebook.com/lobotur.turismo     | @loboturturismo  www.lobotur.com.br
ABAV: 225 - EMBRATUR: 1831000417 - SINDETUR: 218 - SNEA:7347 - IATA 57-5.0612.0

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 238 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - Brasil - CEP.: 41.950-610 -      (71) 3045-4800



lobotur@lobotur.com.br | | facebook.com/lobotur.turismo     | @loboturturismo  www.lobotur.com.br
ABAV: 225 - EMBRATUR: 1831000417 - SINDETUR: 218 - SNEA:7347 - IATA 57-5.0612.0

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 238 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - Brasil - CEP.: 41.950-610 -      (71) 3045-4800

Direção Espiritual Pe. Rogério

Consulte: 
Condições especiais para ANSEF



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Parte Terrestre e Aérea (para grupo mínimo de 40 pagantes):

• Acomodação DUPLA:  (preço por pessoa em dólar)U$ 3.808,00
• Acomodação INDIVIDUAL: (preço por pessoa em dólar)U$ 4.535,00 

• Taxa de embarque: U$ 290,00 (preço por pessoa em dólar).

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO  SEM PRÉVIO AVISO. 

Parte Terrestre e Aérea: 01+ 09  vezes nos cartões de crédito.
Obs.: A taxa de embarque será acrescida na primeira parcela.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS SUJEITOS A 
ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO.

• PASSAPORTE VÁLIDO COM DATA DE EXPIRAÇÃO 
SUPERIOR A 06 MESES.
• Certificado Internacional contra a Febre Amarela, deve ser 
providenciado até 11 dias antes do embarque.
• Os passageiros terão a inteira responsabilidade de atender as exigências 
legais quanto à apresentação das vias originais e em bom estado dos 
documentos necessário para esta viagem. A LOBOTUR não terá qualquer 
responsabilidade caso o embarque seja impedido pelas autoridades em 
função de problemas na documentação dos passageiros.

Nos trechos operados pela TAP e El Al são 02 (dois) volumes de até 23kg 
cada. No entanto, podem variar sem prévio aviso de acordo com as Cias 
Aéreas.

Em caso de eventual cancelamento da viagem, que anteceda aos períodos 
especificados abaixo, uma multa no valor de U$300,00 (trezentos dólares) 
será rigorosamente aplicada independente de qualquer motivo apresentado. Nos 
períodos estabelecidos as multas de cancelamento serão as seguintes:
• Até 60 dias antes do embarque ................................... 40% do valor total
• De 59 a 39 dias antes ................................................... 60% do valor total
• De 38 a 20 dias antes ...................................................80% do valor total
•Menos de 19 dias antes do embarque ...........................100% do valor que 
implica na perda total dos serviços sem condições de reembolsos ou compensações 
pelos serviços não utilizados independente dos motivos apresentados.
OBS: Em todos os casos se o passageiro estiver dividindo o apartamento com 
outro que não cancelar a reserva, o primeiro terá que descontar do seu 
reembolso, além das outras multas e taxas, a diferença de preço na acomodação 
do passageiro que irá viajar, salvo se for conseguida a sua substituição por outro 
passageiro pagante.

Em caso de cancelamento da viagem, o reembolso será feito ao câmbio do dia do 
pagamento efetuado, no ato da compra (na agência)

01- O ORGANIZADOR declina-se de toda responsabilidade por qualquer dano e 
inconveniência que o turista ou seus haveres sofram por: guerras, greves, atrasos e 
antecipações nos horários que nossos programas incluem, incidentes e suas 
consequências, anormalidades, roubos, danos e extravios de bagagem e objetos 
pessoais, qualquer que seja a causa que os tenha determinado durante as viagens 
aéreas, marítimas, terrestres e etc. Todas as despesas provenientes de ditas causas 
correrão por conta do turista;
02 - A BAGAGEM e qualquer outro objeto de propriedade do turista, que os 
mesmos levem consigo, viaja, sempre e em qualquer lugar sob a custódia do 
passageiro por sua conta e risco, já que não estão incluídos no contrato de 
transporte. Portanto, a organização não se responsabiliza por qualquer dano ou 
perda que sofrerem seus pertences;
03- O ORGANIZADOR declina-se ainda de toda a responsabilidade por 
qualquer deficiência em todo o serviço prestado por terceiros: Cias Aéreas, 
marítimas, terrestres, empresas de transportes, hotéis, restaurantes, etc. sendo 
unicamente intermediário entre os Passageiros e as Entidades ou pessoas acima 
mencionadas;
04- O ORGANIZADOR recomenda sempre a compra de um cartão de 
assistência internacional (Seguro de Viagem). Quando não incluído no programa 
escolhido, o passageiro deverá comprar um cartão no ato de inscrição da viagem e 
estará sujeito as Condições Gerais do Seguro de Viagem que excluem a cobertura 
de doenças físicas, psíquicas, mentais e pré-existentes em sentido amplo. 
Despesas adicionais não cobertas pelo cartão de assistência internacional (Seguro 
de Viagem), serão de inteira responsabilidade do mesmo. Neste caso, o 
ORGANIZADOR não responde com qualquer participação na assistência ou 
complemento do Seguro de Viagem. Se o passageiro, de alguma forma, prejudicar 
o bom andamento da excursão e dos demais usuários, poderá ser desligado da 
mesma, sem qualquer devolução ou indenização.
05- QUANDO O TRANSPORTE se efetuar em ônibus, em caso de acidente, o 
turista se submete à legislação da nação onde o veículo estiver matriculado e com 
a moeda legal do dito país;
06- O PAGAMENTO das indenizações fica a cargo sempre e unicamente da 
Companhia de Seguros. AO ATO DE INSCRIÇÃO no roteiro acima 
especificado implica, automaticamente na concordância às Condições Gerais e 
cancelamento hora estabelecidas.

A operadora se reserva ao direito de alterar a ordem do percurso, modificar 
horas de saída, substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de 
similar categoria sem nenhuma cobrança ou devolução financeira.
OBS: O alojamento nos hotéis obedece, regra geral, ao critério internacional 
de horário de entrada (check-in às 15:00hs) e horário de saída (check-out às 
10:00h)

• Assistência no aeroporto desde Brasília.
• Passagem aérea em classe econômica pelas Cias aéreas El Al e TAP.
• Traslados: aeroporto/hotel/aeroporto.
• Hotéis de categoria quatro estrelas (4*) em Israel e em Portugal.
• Maleteiros nos hotéis.
•Em Israel: pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) sem 
bebidas;
•Em Portugal: meia pensão (café da manhã e jantar) sem bebidas;
•Guias locais falando português.
• City tour panorâmico e visitas mencionados no programa.
•Assistente Lobotur durante toda a viagem para um grupo mínimo 
de 40 pagantes.
• A TÍTULO DE CORTESIA SEGURO DE VIAGEM COM 
COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR DE U$60.000,00 (SESSENTA 
MIL DÓLARES) VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE NO EXTERIOR, 
CONFORME AS CONDIÇÕES DO SEGURO. ENTRETANTO, 
OUTRO SEGURO DE VIAGEM, COM MAIOR COBERTURA, 
PODERÁ SER CONTRATADO PELO PASSAGEIRO. (CONSULTE-
NOS). ESTE SEGURO NÃO COBRE DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES. 
• Kit de viagem contendo: 1 sacola de viagem, etiqueta e fita de 
identificação de bagagem, 1 porta documento.
• Literatura geral de todo o roteiro.
• Correio LOBOTUR.
•O Padre acompanhará toda a viagem e será responsável pela 
direção espiritual e celebrações das missas.

• Passeios opcionais ou  sugeridos.
• Despesas com documentação pessoal (Gastos com passaportes e vacina).
• Pernoites e refeições que excedam os programados quando for o caso.
• Taxas de embarque nos aeroportos e excesso de bagagens.
•Bebidas e outras despesas de caráter pessoal (telefonemas, lavanderia, 
bar, frigobar, restaurante, sauna, ginástica, filmes de televisão à cabo e 
outros). 
• Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo.
• Gorjetas em geral para maleteiros, guias, motoristas, garçons, entre 
outros.
•E tudo que não estiver expressamente mencionado como incluído no 
programa.

VÔOS PREVISTOS:
DATA          ORIGEM      DESTINO         CIA               VÔO            SAÍDA       CHEGADA

Brasília Lisboa

Barcelona

Barcelona

TAP

TAP

EL AL

EL AL

Tel Aviv

Bruxelas

Lisboa

Tel Aviv

06/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

16/11/2017

058

394

050

333

18:55

11:20

06:40

13:30

06:00

16:40

09:35

17:35

Bruxelas TAP

TAP

Lisboa

BrasíliaLisboa

16/11/2017

17/11/2017

613

059

18:50

09:45

20:30

17:25


