
Obrigado por viajar com Black Travelers! 
 
  
Estes Termos e Condições regem a relação contratual entre você e a Black Travelers. 
 
Ao reservar um passeio, você concorda em ficar vinculado a estes Termos e Condições, 
constituindo um acordo contratual entre a Black Travelers e você a partir do momento em 
que a reserva é feita. A pessoa que faz a reserva aceita essas condições em nome de todas 
as pessoas do grupo e é responsável por todos os pagamentos devidos. 
 
  
REQUISITOS 
 
No momento da reserva, você deve ter 18 anos ou mais para viajar com Black Travelers. 
Você é responsável por organizar seu próprio voo para o destino. Você é responsável por 
garantir que você atenda a todos os requisitos de entrada para o país que estamos 
visitando. 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
 Ao receber seu pedido de reserva, os consultores da Black Travelers começarão a ajudá-lo 
a construir sua estadia agradável e divertida. A reserva só é confirmada com o depósito 
aplicável ou com passeios totalmente pagos pelo Cliente e quando o Cliente tiver recebido 
uma confirmação por escrito da parte de tal reserva. A Black Travelers oferece a você a 
opção de pagar integralmente ou escolher a opção de plano de pagamento. Uma garantia 
de pagamento integral é exigida no momento da reserva para todas as reservas recebidas 
dentro de 4 semanas da partida. 
 
 Incapacidade de pagar em ou antes da data da opção indicada significará o cancelamento 
automático da referida reserva. Por favor, note que a Black Travelers não se responsabiliza 
por reservas que sejam canceladas automaticamente devido a caducidade ou 
impossibilidade de pagamento até a data da opção. 
 
As tarifas publicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
 
  
RESERVAS VENDIDAS EM ACOMODAÇÃO DUPLA 
  
As reservas podem ser aceitas quando solicitadas em regime de compartilhamento de 
quarto, sob a condição de que as pessoas que solicitam a reserva de quarto compartilhem 
que, embora sejam envidados todos os esforços para atender às solicitações de idade, não 
fumantes, etc ... nem sempre é possível e não nos responsabilizamos por qualquer 
incompatibilidade entre pessoas que partilham quartos. Nenhuma garantia é dada que um 
quarto compartilhada será encontrado. Se um quarto compartilhado não estiver disponível 



no momento do pagamento final, a alternativa de quarto individual ou as condições de 
cancelamento descritas abaixo serão aplicadas a você 
 
 
 
RESERVAS ONLINE 
 
Todas as reservas on-line serão consideradas como reservadas no Brasil e estarão sujeitas 
às leis e jurisdições brasileiras.  
 
  
SEGURO DE VIAGEM 
  
O seguro de viagem não está incluído no preço do passeio e todos os custos médicos e 
outros custos envolvidos devem ser pagos pelo cliente. Portanto, é altamente recomendável 
que os clientes obtenham um seguro pessoal. Encorajamos os clientes a procurar 
aconselhamento do médico sobre as vacinas necessárias ou aconselháveis, precauções 
médicas ou outras preocupações médicas relacionadas à sua estadia. Os clientes devem 
nos notificar por escrito antes da data de vencimento do pagamento final para a reserva de 
qualquer condição médica, gravidez, incapacidade ou qualquer outra condição mental ou 
física que possa afetar a aptidão do Cliente para viajar e / ou qualquer condição médica 
continuada . 
 
  
 
CANCELAMENTO E POLÍTICA DE REEMBOLSO 
 
 Qualquer cancelamento de uma reserva por um cliente deve ser notificado por escrito a 
Black Travelers e ser reconhecido por escrito de volta. Os depósitos não são reembolsáveis 
e não podem ser transferidos entre pessoas. Este pacote é transferível para outra pessoa. 
 
Os pagamentos feitos para além do depósito inicial são reembolsáveis e estão sujeitos às 
seguintes taxas de cancelamento: 
 
Alta Temporada: * Carnaval, Natal, Ano Novo, Dezembro e Janeiro. 
 
60 dias ou mais antes da partida - perda de depósito 
 
59 a 45 dias antes da partida - 50% 
 
44 a 15 - 80% 
 
No prazo de 14 dias antes da partida - não há reembolso. 
 
Baixa temporada: 
 



 
 
30 dias ou mais antes da partida - perda de depósito 
 
29 a 15 dias antes da partida - 30% 
 
14 a 07 dias antes da partida - 50% 
 
Dentro de 07 dias da partida - não há reembolso. 
 
 A política de arrependimento é aplicada, se em 7 dias corridos após a compra, o cliente 
desejar cancelar, terá seu reembolso integral realizado. 
 
Nenhum reembolso para No Show ou cancelamento na viagem. Nenhum reembolso para 
noites não utilizadas, incluindo aquelas resultantes de check-in tardio ou check-out 
antecipado. 
 
 
A Black Travelers  não cancelará uma reserva uma vez confirmada, de acordo com estes 
Termos, exceto por motivos de "Força Maior", que serão definidos como circunstâncias 
incomuns ou imprevistas fora do controle razoável. Quando uma excursão for cancelada 
pela Black Travelers antes da data acordada de partida por razões não decorrentes de 
culpa ou negligência ou dentro do controle razoável do Cliente, o Cliente terá a opção de: 
aceitar uma viagem substituta de valor equivalente, onde tal substituto é razoavelmente 
disponível ou reembolso de todo o dinheiro pago pela excursão cancelada. 
 
  
 
RISCO E RESPONSABILIDADE 
 
 Todo esforço é feito para garantir que seus planos de férias sejam satisfatórios e aceitamos 
responsabilidade por, mas apenas até o ponto de, qualquer perda ou dano sofrido por você 
como resultado direto de nossa negligência. Em qualquer caso, nossa responsabilidade 
agregada com você está limitada ao valor que você pagou para para nós para o tour 
relevante. Você reconhece e concorda que existem riscos inerentes envolvidos em 
participar do passeio, incluindo, sem limitação, o possível contato com a fauna nativa, 
residentes locais, eventos imprevistos e viagens em locais remotos. Ao fazer uma reserva, 
você concorda em aceitar todos os riscos associados ao tour. 
  
A Black Travelers não é responsável por quaisquer despesas acessórias ou perdas 
consequenciais que o Cliente possa ter incorrido como resultado da reserva cancelada, 
como vistos, vacinas, voos não reembolsáveis , estacionamento não reembolsável ou 
outras taxas, perda de receita ou perda de diversão, etc. Quando, após a partida, um 
elemento significativo dos Serviços descritos não puder ser fornecido, a Black Travelers 
tomará providências alternativas adequadas para a continuação da viagem. Se não for 
possível fornecer uma alternativa adequada ou se o Cliente rejeitar razoavelmente 



quaisquer alternativas adequadas, a Black Travelers fornecerá ao Cliente um reembolso de 
Produtos ou Produtos não utilizados. Se nós ou nossos prestadores de serviços forem 
afetados de alguma forma por um evento de força maior, poderemos, a nosso critério, 
alterar ou cancelar qualquer itinerário ou acordo em relação à excursão, conforme 
considerarmos necessário, sem incorrer em qualquer responsabilidade para com você. 
 
  
ALTERAÇÕES 
 
A Black Travelers reserva-se o direito de atualizar e / ou alterar estes Termos a qualquer 
momento, e deverá publicar os Termos alterados no site da Black Travellers 
(www.blacktravelers.com). Os Termos mais recentes, conforme alterados, podem ser 
acessados a qualquer momento no site da Black Travelers, ou serão enviados ao Cliente 
mediante solicitação por escrito à Black Travelers. 
 
  
 
IMAGENS E MARKETING 
 
O cliente concorda que, ao participar de imagens de produtos da Black Travelers, fotos ou 
vídeos podem ser feitos por outros clientes e / ou representantes da Black Travelers. O 
Cliente reconhece que concorda com a obtenção de tais imagens e concorda que o Cliente 
concede uma licença perpétua, livre de royalties, mundial e irrevogável à Black Travelers, 
suas afiliadas e cessionários, para reproduzir para qualquer finalidade (incluindo marketing 
e promoções), em qualquer meio, seja atualmente conhecido ou adiante concebido, sem 
qualquer obrigação adicional para com o Cliente ou compensação devida a esse Cliente. 
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