A CORRIDA MAIS BONITA DO MUNDO - 21K NORONHA
A Atairu Brasil e a Kale Espaço Saúde organizadoras deste evento convidam você a correr no paraíso
conosco!!!
ATAIRU BRASIL
A Atairu Brasil é uma operadora de viagens personalizadas no Brasil e exterior. Com receptivo local em
Fernando de Noronha, Itacaré, Trancoso, Península de Maraú, Bonito, e muitos outros. Inspirado no tupiguarani, seu nome convida seus viajantes a uma viagem assistida, onde anfitriões locais, com
experiência e visões privilegiadas, recebem seus “companheiros de viagem”, conduzindo-os a
experiências únicas e interativas, na medida de seus desejos particulares.
PACOTE RUNNER 21K NORONHA – 04 dias / 03 noites – Pousada TOP Domiciliar MABUYA –
Acomodação STANDARD – SINGLE
O ROTEIRO ATAIRU NORONHA RUNNER INCLUI:






Parte aérea Recife / Fernando de Noronha / Recife com taxas de embarque inclusas – consulte
nosso atendimento para tarifas a partir de sua cidade;
03 noites de acomodação em pousada Top Domiciliar – MABUYA;
Café da manhã;
Recepção no Aeroporto e traslado IN/OUT;
Seguro viagem.

NÃO INCLUI:










Passagem aérea cidade de origem / Recife e Recife / cidade de origem;
Bagagem despachada
Inscrição para prova 21K Noronha 2019
Taxa de preservação ambiental – permanência e acesso à ilha podem ser pagos no desembarque
na ilha ou pela internet (www.noronha.pe.gov.br).
Ingresso Parque Nacional Marinho ICMBIO (solicitado para entrada em algumas praias como baia
do sancho, baia do Sueste, Atalaia e passeios de barcos e mergulhos), pode ser paga na ilha ou
pela internet (www.parnanoronha.org.br).
Despesas pessoais;
Refeições e bebidas não mencionadas;
Qualquer outro item não mencionado como incluso.

Obs.: a Atairu Brasil oferece outras opções de atividades e serviços selecionados na ilha que
podem ser adicionados aos roteiros de seu interesse. Roteiros 100 % personalizados também
podem ser criados por nós a partir de seu perfil de viagem.

As tarifas aéreas utilizadas para cálculo dos valores expostos estão sujeitas a restrições relativas
a endosso, remarcação, reembolso, validade para programas de fidelidade das companhias
aéreas e prazo de emissão, muitas vezes imediato, e são passíveis de variações de acordo com a
política de preços de cada companhia aérea.
VALORES POR PESSOA EM ACOMODAÇÃO SINGLE PARA O ROTEIRO A PARTIR DE:
R$ 2.550,00 por pessoa.
Condições de pagamento:
- 40% via depósito bancário no ato da confirmação da reserva e saldo em até 03 vezes nos cartões de
crédito.
- Para pagamento à vista, via depósito bancário, desconto de 3%.
Política para Cancelamento:
- Não existe devolução da importância paga em caso de não comparecimento. O cliente fica
ciente e de acordo com essa política a partir do momento em que efetiva a sua reserva através do
pagamento.
- Se o cliente informar a impossibilidade do seu comparecimento com antecedência mínima de 30 dias
da data do embarque pagará multa no valor de 50% do pacote. A desistência não informada com
antecedência de 30 dias ocasionará na renúncia e perda do valor integral pago. Essa política justifica-se
pela falta de tempo hábil para comercialização da desistência com menos de um mês de antecedência,
uma vez que a viagem a Fernando de Noronha requer planejamento antecipado de hospedagem e
traslado aéreo.

