ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VIAGENS
O presente documento é parte integrante do Contrato de Aquisição de Viagens, elaborado especialmente
para atender às condições específicas e necessárias para viagens a serem realizadas à Disney.
1. PASSAPORTE
Devem ser feitas 2 (duas) cópias do passaporte do viajante - página de identificação e página do visto
americano do passageiro (duas cópias de cada) – uma a ser entrega à New Age e outra que ficará com o
passageiro, durante a viagem. Da cópia que ficará em poder do passageiro, sugerimos que seja feita
uma “carteirinha” plastificada (tamanho semelhante a uma carteira de identidade ou menor).
Esse simples procedimento evita o risco de extravio, pois o passaporte poderá ser mantido no cofre do
hotel, ao mesmo tempo em que possibilita que o passageiro circule pela cidade e passeios com uma
identificação.
2. SERVIÇO DE TESOURARIA
a.

O serviço de tesouraria prestado pela New Age aos passageiros de Grupos Disney é exclusivo
para menores desacompanhados, entendendo aqui, passageiros com até 18 anos de idade,
viajando sem o acompanhamento de seu responsável legal.

b.

O valor é limitado a US$ 300 por criança (via de regra este valor é suficiente para a alimentação
e pequenas despesas). Cada menor terá um envelope devidamente identificado e os valores
serão conferidos no ato da entrega ao guia. Cada retirada será registrada no envelope e assinada
pelo menor. Ao final, a prestação de contas será feita ao menor que também deverá assinar a
devolução do saldo, se houver.

c.

Sugerimos de cada menor possua um cartão VISA TRAVELMONEY, adquirido junto à Cotação On
Time pelo responsável legal. O valor em dólar (US$) disponibilizado no cartão será o determinado
pelos pais no ato do fechamento da operação de câmbio junto à Cotação On Time.

d.

Este cartão funciona como um cartão de débito e poderá ser utilizado para pagamento de todas
as despesas do menor durante a viagem, em estabelecimentos conveniados com a VISA Plus.
Este cartão possui senha própria e individual que será de conhecimento exclusivo do menor e
seus pais.

e.

Esse cartão não é nominal e sugerimos que, no ato de seu recebimento, seja anotado o número
que consta em seu verso. Este número serve de controle e poderá ser necessário em caso de
roubo, furto ou extravio, fato este que deverá ser imediatamente comunicado à Central de
Atendimento do Cartão, cujo número de telefone fornecido pela Cotação On Time, ou através do
site www.rendimentovtm.com.br, para que se processe o cancelamento do cartão. Nestes casos
também há o serviço de reposição do cartão no prazo de até 72hs.
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f.

O número do cartão VISA TRAVELMONEY do menor, será anotado no respectivo envelope da
Tesouraria para que em caso de emergência, como mencionado no subitem “e”, o guia
responsável pelo grupo possa comunicar o fato à Central de Atendimento do Cartão.

g.

Caso haja necessidade de se efetuar saques em dinheiro, a guia responsável pelo grupo
acompanhará o menor até o caixa eletrônico mais próximo para que seja sacado o valor
necessário. Informamos que a Cotação On Time cobra uma taxa de US$ 2,50 por saque efetuado
com o cartão. Por isso, sugerimos restrição no uso deste serviço para evitar esse custo adicional.

h.

O cartão ficará em poder do menor durante o dia, devendo ser acondicionado na bolsa de cintura
(pochete) do passageiro, junto com a cópia do passaporte mencionada no item 1 acima e será
recolhido à noite pela guia.

i.

A operação financeira necessária à aquisição do VISA TRAVELMONEY e suas decorrências, se dará
exclusivamente entre o passageiro ou representante legal e a Cotação On Time, não sendo essas
negociações de responsabilidade da New Age.

3. BEBIDAS ALCOÓLICAS
Bebidas alcoólicas são proibidas para menores de 21 anos tanto para consumo quanto para compra, e
sua violação sujeita seu infrator às penalidades das leis americanas aplicáveis ao caso.
É igualmente proibido um maior de idade comprar ou oferecer bebida alcoólica a um menor, sujeitando
ambos às penalidades das leis americanas pertinentes ao caso.
4. CIGARROS
Cigarros são vendidos somente para maiores de 18 anos e só é permitido fumar em áreas restritas
expressamente sinalizadas.

Mesmo ao ar livre dentro de alguns parques, existem áreas específicas e

sinalizadas para fumantes.
5. SAÍDAS DESACOMPANHADAS
Menores desacompanhados ou mesmo acompanhados por algum adulto do grupo (não parente ou não
responsável) não podem deixar do hotel sem o acompanhamento do guia responsável pelo
grupo.

O descumprimento desta norma isenta a New Age e toda sua equipe de toda e qualquer

responsabilidade por ocorrência ou prejuízo, seja de que natureza for, envolvendo este menor e as
conseqüências de suas ações.

6. ACESSO ÀS LOJAS
Todas as lojas americanas dispõem de circuito de vigilância com câmeras de vídeo, bem como de
sensores em suas saídas. Levar qualquer objeto para fora da loja, mesmo que para mostrar a outra
pessoa que esteja do lado de fora, pode caracterizar roubo, ficando o infrator sujeito às penalidades do
país que podem levar o viajante a ser extraditado deste.

Tel: (011) 3138-4888
Fax: (011) 3138-4899

newage@newage.tur.br
www.newage.tur.br

Av. Angélica, 2.318 – 3º andar
São Paulo – SP - 01228-904

7. ACOMODAÇÕES DO HOTEL
Informamos que durante a estadia do passageiro no hotel, é de inteira responsabilidade deste, todo e
qualquer dano causado nos apartamentos e em seus aparelhos eletrônicos, devendo essas avarias
serem cobradas do passageiro quando for deixar o hotel.
8. FICHA MÉDICA
a.

É obrigatório o preenchimento completo da ficha médica de cada passageiro, que será mantida
em caráter CONFIDENCIAL com o guia responsável pelo grupo. Em caso de emergência médica,
as informações contidas nesta ficha serão disponibilizadas ao profissional de saúde que for dar o
atendimento necessário.

É de responsabilidade exclusiva do passageiro ou seus responsáveis

legais prestar informações completas sobre a saúde do viajante (eventuais doenças, alergias,
alergias a medicamentos, remédios de uso contínuo, etc).
b.

A omissão de informações relevantes sobre a saúde do passageiro podem colocar em risco seu
bem-estar durante a viajem. Desde já, fica expressamente declarada a isenção plena e absoluta
de responsabilidade da New Age e toda sua equipe por qualquer intercorrência advinda desta
omissão.

c.

Medicamentos de uso contínuo devem ser levados pelo passageiro, em quantidade suficiente à
duração da viagem. Alertamos para as restrições americanas na venda de medicamentos, que
via de regra, somente são adquiridos através de prescrição emitida por médicos locais.

Declaro estar ciente e aceito irrestritamente todas as condições acima estabelecidas.

Nome completo do passageiro

Número do passaporte do passageiro

Nome completo do responsável legal e assinatura

New Age Viagens e Turismo Ltda.

Data
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