PRAIAS E ILHAS DA FLÓRIDA
10 dias / 09 noites
Somente, Terrestre
Início: Miami
Visitando: Miami ou Fort Lauderdale incluindo as Ilhas Keys, Everglades National Park, Sanibel, Disney e mais
Saídas: diárias

Saídas Miami
PREÇOS:
Valores são baseados na disponibilidade diária dos veículos. Se existem bastantes veículos disponíveis seu preço ficará
mais barato.Se existem mais veículos disponíveis na mesma categoria pode acontecer de um veiculo maior seja mais
barato do que outros pequenos.
Capacidade dos Motorhomes:
Compacto‐C19: acomoda famílias de até 03 pessoas
Médio‐ C25: acomoda famílias de até 05 pessoas
Grande‐C30:acomoda famílias de até 07 pessoas

Custos adicionais:
Kit de Cozinha – Artigos Opcionais: USD 139,00
Panelas,Tigela, Copos,Garfos,facas e colheres , Balde Plástico, Pratos de Jantar, Abridor de latas,Chaleira ,Xícaras,
Vassoura,Coador.
Lanterna:
(Individual – Kit pessoal‐ Artigo Opcional USD 76,00 por pessoa.
Travesseiro /Saco de Dormir/Edredom /Toalha de Cozinha /Fronha /Toalhas de Rosto/ Lençol/ Toalhas de Banho.

Depósito: Localmente será cobrado um depósito de segurança reembolsável de US 500,00 no cartão de crédito do
passageiro. Caso não tenha cartão de crédito, o custo será de US 1.000,00 nos EUA ou CAN 1.500,00 em espécie.

Gerador: USD 10,00 por dia

Pacote de 500 milhas: USD 188,00

Idade mínima: 21 anos
Necessário carteira de motorista válida (Categoria “B” Brasil).
Condutores adicionais e com menos de 25 anos não pagam custo adicional.

Assentos para crianças e GPS não são fornecidos e não estão disponíveis para aluguel

Horário de retirada: a partir das 13:00 horas.
Horário de devolução: 09:00 horas.

Descrição:

Miami ou Fort Lauderdale incluindo as Ilhas Keys, Everglades National Park, Sanibel, Disney e mais…Nesse trajeto, nós
queremos que você descubra muito do que a Flórida tem para oferecer. Se não quer visitar Orlando porque já o fez, terá ainda
mais tempo para passar passeando e explorando.

Documentos:
- Passaporte e visto válido. Carteira de Motorista “B” (Brasil).

Observação Preço:
- Preços por pessoa em dólares americanos, a serem convertidos para reais no dia do pagamento.
- Reservas sujeitas à disponibilidade e preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Não estão incluídas taxas (embarque, segurança e etc.).

