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Turks & Caicos  
6 Dias / 5 Noites 

Saída: Diárias. 

28 anos de experiência e qualidade! 

O arquipélago de Turks & Caicos é formado por 40 ilhas. Belas praias de areia branca e águas azuis cristalinas seduzem 
os viajantes que chegam diariamente à ilha de Providenciales. Com um dos maiores recifes de coral do mundo e 
milhares de locais de mergulho, Turks e Caicos é um local deslumbrante, que encanta os visitantes com os 320 dias de 
sol e uma temperatura média de 28ºc. Este é o cenário ideal para passar uns dias com tranquilidade, isolamento, 

relaxamento e muito romantismo. 
 
1º Dia – .../ Providenciales 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Providenciales e traslado ao hotel. Hospedagem por 05 noites.  

 
2º ao 5º Dia – Providenciales 
Dias livres para relaxar, explorar as belezas de Turks & Caicos e desfrutar das facilidades oferecidas pelo hotel. 

 
Sugestão: Atividades como mergulho com snorkel e cilindro; caiaque; stand up paddle; surfe; kitesurfe; parasailing; jet-ski; golfe; 
pesca; passeio a cavalo; passeio de bicicleta; caminhada pelo centro de Grace Bay; visita à fazenda de conchas “Caicos Conch Farm”; 
passeio de barco para explorar as outras ilhas da região. 

 
6º Dia – Providenciales / ... 
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Providenciales. Fim de nossos serviços. 

 

HOTÉIS SELECIONADOS 

Opção Hotel Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

01 Alexandra Resort Studio Garden View All inclusive Turística Superior 

02 Blue Haven Resort  Studio Ocean Front All inclusive Primeira  

03 Beach House Boutique  1 Bedroom Pool View Suite All inclusive Primeira  

04 Ganservoot Garden Terrace Studio Café da manhã Luxo 

 
 

O que inclui: 
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã; 

- Sistema ALL INCLUSIVE (café da manhã, almoço e jantar com bebidas) nos hotéis Alexandra, Blue Haven e Beach 
House; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 6 (seis) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 



  

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 
 
ALL INCLUSIVE: 
- Todas as refeições (café da manhã, almoço e jantar com bebidas) servidas no Restaurante; 
- Drinques premium em qualquer um dos restaurantes ou bares do hotel; 
- Snacks (24h); 
- Mini Bar abastecido com água, refrigerante e cerveja;  
- Atividade de entretenimento oferecido pelo hotel; 
- Acesso aos hotéis do grupo Turks & Caicos Collection (Alexandra Resort / Blue Haven / Beach House); 
- Traslado shuttle entre as propriedades Turks & Caicos Collection; 

- Uso livre da academia de ginástica, bicicleta, quadra de vôlei de praia e equipamento para esporte aquático não motorizado 
(caiaque, snorkel, stand up paddle); 
- 15% de desconto em tratamento no Elevate Spa. 

 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto as refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

PARTE TERRESTRE 
US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

1 
17Jan a 26Abr’19 2.534 2.060 5.036 9.908 8.055 19.691 

27Abr a 20Dec’19 2.540 2.089 5.047 9.931 8.168 19.734 

2 
17Jan a 26Abr’19 2.842 2.265 5.651 11.112 8.856 22.095 

27Abr a 20Dec’19 2.828 2.281 5.624 11.057 8.919 21.990 

3 16Jan a 26Abr19 4.587 3.505 9.140 17.935 13.705 35.737 

4 

4Jan a 27Abr'19 
5.319 

 
- - 

20.797 
 

- - 

28Abr a 31Mai'19 
3.945 

 
- - 

15.425 
 

- - 

01Jun a 31Jun'19 
08Jul a 31Out'19 

3.396 
 

- - 
13.278 

 
- - 

01Jul a 07Jul'19 
3.945 

 
- - 

15.425 
 

- - 

1Nov a 19Dez'19 
3.945 

 
- - 

15.425 
 

- - 

20Dez'19 a 04Jan'20 
7.791 

 
- - 

30.462 
 

- - 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 

sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de 
US$ 1 = 3,91 da data de 15/01/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
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Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 

Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 7 Kg por pessoa; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá cama; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

TURKS & CAICOS 
 

PASSAPORTE 
  ✓ 

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 
Brasil 

VISTO 

 

IMPORTANTE: Se seu voo passar pelos Estados Unidos 
será necessário o visto americano. Esse deve ser 

providenciado com antecedência no Brasil diretamente 
nos Consulados dos Estados Unidos. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 

(dez) dias antes do embarque 

         ✓ - obrigatório     - não obrigatório 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

