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CONDIÇÕES GERAIS DO ROTEIRO DE VIAGEM 
 
O objeto deste contrato é a adesão do hóspede às condições comerciais da OPERADORA na realização 
da venda de experiência Fashion Resort, com pacote de viagens conforme descrito abaixo: 
 
Dados da contratada: Dreamakers Viagens e Eventos Ltda., inscrita no CNPJ 05.517.116/0001-16, com sede 
em São Paulo - SP na Av. Rouxinol, 60 cj.1003 – Moema, doravante denominada OPERADORA.   
 
 
RESORT: Arraial D´Ajuda Eco Resort          
Data do evento: 26/10/2019                        Data de retorno: 29/10/2019                         
 
1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para experiência do evento Fashion Resort Made in 
Brazil, com duração de 3 noites, iniciando em 26/10/2019 e término em 29/10/2019, pelo valor total já descrito acima.  
2. As reservas somente serão confirmadas mediante o pagamento integral do preço do pacote. 
2.1. Caso uma única reserva seja realizada para mais de uma pessoa no mesmo quarto, declara o CONTRATANTE ter os 
poderes necessários para contratar em nome dos demais HÓSPEDES e, em todo caso, responsabiliza-se por repassar as 
informações por ele recebidas, constantes nesse instrumento e no site www.fashionresort.com.br, aos demais integrantes 
da reserva, bem como se responsabiliza pelo cumprimento das obrigações contratuais previstas. 
2.2. Não serão aceitas reservas realizadas por menores de idade. As reservas devem ser feitas por quem exerça o pátrio 
poder ou por outras pessoas maiores de idade investidas dos poderes necessários, sendo que as reservas serão aceitas 
somente se o menor viajar acompanhado no mesmo quarto por, pelo menos, um dos pais, ou por outro adulto, que 
assume todas as responsabilidades sobre ele. 
3. A Experiência inclui: fashion dinners, fashion shows, intervenções culturais, fashion training program e fashion day no 
Eco Parque.  
3.1. Além dos serviços e benefícios que estão incluídos de acordo com a escolha de um dos apartamentos, os preços 
incluem: pensão completa (café da manhã, almoço e jantar); apartamento com limpeza diária; participação nas 
atividades do cronograma e gerais do resort. 
4. O pagamento da reserva poderá ser realizado por meio de cartão de crédito nacional ou internacional emitidos no 
Brasil, parcelado sem juros, de acordo com as condições vigentes na data da reserva, ou por meio de depósito 
bancário. Em caso de pagamento realizado por meio de cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, não 
haverá possibilidade de parcelamento, admitindo-se apenas o processamento à vista.  
4.1. A ausência de pagamento do valor integral do cruzeiro nas datas previstas constituirá inadimplência contratual, 
sujeita à rescisão do contrato. 
4.2. Os preços publicados devem ser considerados por pessoa, levando-se em consideração o tipo de apartamento e 
o número de hóspedes. 
5. As despesas pessoais realizadas no resort serão cobradas à parte, por meio dos cartões de crédito, cartão de cartões 
de débito ou em espécie. 
6. É obrigação do HÓSPEDE informar à operadora, no momento da reserva, qualquer doença, enfermidade, restrição 
ou deficiência física ou mental que possa exigir alguma forma de cuidado ou assistência. Nenhuma reserva poderá ser 
aceita para HÓSPEDES cuja condição física ou psicológica seja tal que impossibilite sua participação no evento ou a 
torne perigosa para si ou para outrem, ou que exijam métodos de cuidado ou assistência impossíveis de garantir a sua 
permanência. 
7. Os casos de CANCELAMENTO do presente Contrato POR INICIATIVA DO HÓSPEDE terão valor de multa no valor de 
30% do valor do pacote até 60 dias da data do evento, 60% do valor do pacote até 30 dias da data do evento, e não 
haverá reembolsos após este período 
8. Caso o HÓSPEDE, por qualquer motivo, opte por não comparecer ao evento, perderá o direito a qualquer espécie 
de reembolso, devendo, porém, honrar eventual financiamento por ele contratado. 
8.1. Havendo cancelamento de um ou mais HÓSPEDES de uma cabine tripla ou quádrupla, ela voltará a ter sua 
configuração original de cabine dupla ou tripla. Nesse caso, a base de valor reembolso para os hóspedes desistentes 
corresponderá ao valor dos terceiro e quarto HÓSPEDES, respectivamente e nesta ordem, ou seja, possivelmente de 
valor inferior aos leitos cobrados para o primeiro e segundo HÓSPEDE. Em qualquer das hipóteses elencadas nesta 
cláusula, caso haja rateio de pagamento do valor do apartamento entre HÓSPEDES e havendo desistência de um ou 
mais HÓSPEDES, os hóspedes desistentes deverão tratar diretamente com os hóspedes que permaneceram na reserva, 
a fim de receberem eventuais diferenças que entendam devidas, isentando a operadora qualquer responsabilidade. 
8.2. Eventuais reembolsos de pagamentos efetuados mediante cartões de crédito serão efetuados apenas por meio 
estorno junto à administradora do referido cartão. A própria administradora do cartão disponibilizará o crédito 
equivalente ao valor reembolsado na fatura de seu titular. Por essa razão, a contratante isenta de quaisquer 
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responsabilidades pela demora, ou qualquer outra conduta praticada pela administradora do cartão de crédito 
utilizado para compra em questão. 
8.3. Em caso de renúncia de “transfer” adquirido não haverá direito a reembolsos. 
8.4. A substituição de HÓSPEDES, após o pagamento da reserva, somente será possível quando solicitada pelos 
HÓSPEDES à operadora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do evento, com a cobrança de uma 
taxa operacional no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
9. Para check-in os documentos exigidos são: para brasileiros maiores de 18 (dezoito) anos, Carteira de Identidade (RG) 
expedida há menos de 10 (dez) anos ou outro documento de identificação válido no território nacional, tal como CNH, 
CREA, OAB, CRM, entre outros, desde que possua foto; para brasileiros menores de 18 (dezoito) anos, sem prejuízo do 
disposto na clausula 2.6, Carteira de Identidade (RG) expedida há menos de 10 (dez) anos ou Certidão de Nascimento 
(apenas para menores de 12 anos), devendo ser apresentados também os documentos de identificação dos pais ou 
colateral maior, até o terceiro grau, para comprovação de parentesco, ou os documentos de identificação dos 
responsáveis legais ou das pessoas devida e expressamente autorizadas pelo pai, mãe ou responsável legal ou por 
autorização judicial, quando necessária; e, para estrangeiros, Carteira de Identidade RNE válida ou Passaporte válido, 
sendo em ambos os casos indispensável a apresentação também de Cartão de entrada no Brasil (turista). 
10. A OPERADORA se responsabiliza, de qualquer forma e em nenhuma hipótese, por eventuais perdas, extravios, danos, 
furtos ou roubos de quantias em dinheiro, cartões de crédito ou débito, documentos pessoais, aparelhos eletrônicos, 
joias ou quaisquer outros objetos considerados valiosos pelos HÓSPEDES que tenham sido deixados nas áreas comuns do 
navio, uma vez que essas são consideradas públicas; ou mesmo no interior do apartamento, de responsabilidade do 
resort. 
11. O bilhete aéreo não está incluído no preço do pacote e é um serviço opcional. O bilhete de passagem aérea é a 
expressão do contrato de transporte aéreo firmado entre os HÓSPEDES e a empresa de transporte aéreo, sendo regido 
por normas internacionais (Convenção de Varsóvia) e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. A responsabilidade cível 
e criminal decorrente do contrato desse transporte é única e exclusiva da companhia aérea, que responde nos termos 
da legislação em vigor. O atendimento aos HÓSPEDES para embarque, despacho de sua bagagem, chegada ao seu 
destino, operação da aeronave e definição de assento são de inteira responsabilidade da companhia aérea, cabendo 
à agência sempre que possível, procurar os HÓSPEDES de acordo com sua escolha. 
12. O descumprimento, pelo contratante ou pelos hóspedes, de qualquer cláusula desse contrato acarretará seu 
imediato cancelamento, com a consequente retenção, pela operadora dos valores até então pagos. 
13. O participante deverá ceder gratuitamente o direito de uso da sua imagem para o “Fashion Resort - Edição: 2019”, 
para as marcas e parceiros participantes do evento, assim como para a realizadora e operadora oficial do evento, para 
uso institucional e de divulgação do evento e para o uso de mídias impressas e eletrônicas devidamente autorizadas a 
cobrir nacional e internacionalmente o evento, como Redes de Televisão, Revistas, Jornais, Sites, entre outros meios de 
difusão de conteúdo, sem que para isso sejam feitos pagamentos de qualquer espécie para as partes integrantes do 
presente instrumento. 
 
E, por estar ciente e de acordo, o CONTRATANTE assina o presente instrumento particular de contrato, com plena e total 
aderência às suas cláusulas, parágrafos, notas ou disposições aqui pactuadas, bem como declara estar ciente e de 
acordo com as informações constantes nos folhetos, brochuras e demais informativos distribuídos pela operadora ao 
seu mercado consumidor, que complementam o presente documento. 
 


