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48º Congresso Brasileiro de
Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial
31 de Outubro a 03 de Novembro de 2018
Centro de Convenções de João Pessoa - PB

Traslados Aeroporto de João Pessoa/Hotéis/Aeroporto de João Pessoa: R$ 80,00 – por pessoa
Transfer Regular (IN/OUT) Aeroporto/Hotéis em Cabo Branco, Manaira ou Tambaú/ Aeroporto
Saídas:
IDA – 31/10 - 13:00 / 14:00 / 15:00 / 17:00
VOLTA – 03/11 ou 04/11 - 02:00 / 08:30 / 09:00 / 10:30 / 13:00 / 14:30
*Horários sujeitos a alteração. Caso queira contratar em um horário diferente o traslado será privativo.
* No traslado de volta, optar pelo horário com intervalo de mínimo de 2:30h de antecedência ao voo, fora
desse horário a Pontestur não se responsabiliza caso aja atrasos acarretando perda de voo.
*Serviço será realizado com mínimo de 08 pessoas por trecho.
*Caso não tenhamos o numero mínimo de pessoas o valor do traslado contratado será reembolsado.
Traslados Aeroporto de Recife/Hotéis em João Pessoa/Aeroporto de Recife: R$ 180,00 – por pessoa
Transfer Regular (IN/OUT) Aeroporto/Hotéis em Cabo Branco, Manaira ou Tambaú/ Aeroporto
Saídas:
IDA – 31/10 - 10:00 / 12:00 / 13: 00 / 15:00 / 17:00 / 18:00
VOLTA – 03/11 ou 04/11 - 02:00 / 04:30 / 06:00 / 08:00 / 10:30 / 12:00 / 14:00
*Horários sujeitos a alteração. Caso queira contratar em um horário diferente o traslado será privativo.
* No traslado de volta, optar pelo horário com intervalo de mínimo de 5:00h de antecedência ao voo, fora
desse horário a Pontestur não se responsabiliza caso aja atrasos acarretando perda de voo.
*Serviço será realizado com mínimo de 20 pessoas por trecho.
* No ato da reserva informar o nome completo e RG.
*Caso não tenhamos o numero mínimo de pessoas o valor do traslado contratado será reembolsado.
Caso não adquira a compra das passagens aéreas com a Pontestur, o cliente poderá comprar os transfers e
informar com 15 dias antes da viagem os dados dos vôos para o e-mail: cborlccf@pontestur.com.br
Formas de Pagamento:
Depósito Bancário - A vista ou parcelado através de deposito bancário, finalizando o pagamento em 30 de
Setembro de 2018, como garantia da reserva. Parcela mínima de R$ 100,00.
Cartão de Crédito – A vista, ou parcelado através dos cartões Visa, Master ou Diners, finalizando o
pagamento em 30 de Setembro de 2018. Para pagamento no cartão de crédito, deverá ser preenchido a
autorização de débito, que enviaremos na confirmação da reserva e junto encaminhar cópia frente e verso do
cartão de crédito e identidade.
OBS. A reserva só será confirmada após o pagamento.
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Observações de cancelamento:
Pagamentos através de deposito bancário:
 Até 60 dias antes da viagem, devolução com multa de 10% do valor pago.
 De 59 até 30 dias antes da viagem, devolução com multa da 1° diária do pacote. Após este prazo não
haverá reembolso.
 Solicitações de cancelamento e reembolso só serão aceitas somente por escrito.
Pagamento através de cartão de crédito ou Boleto Bancário:
 Até 45 dias antes do check-in, devolução com multa de 20% no valor pago. Após este prazo não haverá
reembolso.
 As devoluções ocorrerão a partir do 10° dia posterior ao final do evento, podendo ser reembolsado
antes.

MAIS INFORMAÇÕES
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E-MAIL

cborlccf@pontestur.com.br

TELEFONE

81 33024516 / 3302-4505

