Termos e Condicoes Gerais

----

Passeios INCOMING Eco Tur Angola -

Aplicavel a todos os passeios Eco Tur (a menos indicado ao contrario)
O que está INCLUIDO ?
Toda acomodação (partilhando 2 pax por quarto com suplemento single disponivel)
Todas as refeicões indicados.
Bebidas e snacks na viatura.
Todos transfers e transporte em viatura 4x4 equipado* (em certos casos pode ser que
usamos minivan - por exemplo na cidade de Luanda)
*Land Cruiser ou semelhante (equipamento auto resgate, kit 1° socorros, 2 pneus
socorros, radio VHF, Telefone satelito, pecas sobresselantes, ferramentas etc).
Atividades como indicado no itinerario. Todos portagens e entradas.
O que está EXCLUIDO
Bebidas (nos hoteis, restaurantes etc - agua est incluido com todas refeicoes)
Extras nos hoteis
Seguro pessoal de viagen
Custos ref vistos (mas a Eco Tur apoia o pedido junto com a Embaixada / Consulado)
Voos
NB. Dado a natureza embrionaria de turismo em Angola as datas, itinerario e outros
elementos do programa podem mudar.

Termos de Marcação e Pagamento
Para garantir disponibilidade marca logo possivel (se for viavel ate 60 dias com antecedencia).
Reservas apenas são consideradas firmes apos receitado pagemento
Deposito minimo 30% do valor total
Pagamentos a serem efetuados em USD or Euro
Pagamentos a ser efetuados com todos os encargos e despesas bancarias para conta do cliente
Preços sujeitos a quaisquer aumentos inesperados (por exemplo taxas novos ou outras despesas
do tipo "força maior".

Politico de Cançelamento
15 a 5 days antes data de embarque - devolucao 25%
Menos do 5 dias - devolucao 0%
"No Show" todas despesas serao imputados ao cliente

Contatos Paul Wesson
EcoTur Angola
www.eco-tur.com

Cell Angola + 244 923 601601 (voice and SMS)
Viber / Whatsapp / FaceTime +244 944438200
Cell Angola + 244 912 501387 (voice)
Iridium + 8816 3157 0425
Prefer usar Skype favor ir ao nosso website www.eco-tur.com e chama nos diretamente

Dados bancarias As ser avisado

Diversos Convem aplicar para seu visto de entrada pelo menso 30 dias antes do data de viagem.
A Eco Tur pode emitir um carta de convite. Uma vez O visto emitido visto e valido para usar em 60
dias. NB - REGULAMENTAÇÃO SOBRE VISTOS É BASTANTE DINAMICO ! CONFIRMA !
ECO TUR APENAS PODE EMITIR CARTA DE CONVITE PARA CLIENTES QUE PASSAM
TODO SEU TEMPO EM ANGOLA COM A ECO TUR.
Restrições monetárias estão presentes em Angola em relação à exportação de moeda
Se é provável que você deixe Angola com valores altos, por favor verifique o último regulamento
pois sao dinamicos
Um formulário de indenização precisará ser assinado pelo cliente
Vacinas contra a febre amarela são um requisito
A profilaxia malária é altamente recomendável para visitas de curto prazo
Os passeios são oferecidos de forma não exclusiva (IE pode haver grupos mistos viajando juntos,
a menos que previamente acordado de outra forma de antemão)

