
 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE 

CONTRATAÇÃO O SERVIÇO. 

 

 

Preços podem ser alterados dependendo da escolha de hotéis, dependendo da sua categoria e tarifas estabelecidas por 

eles. 

Uma vez reservado e confirmado, não serão aceitas alterações. Cancelamentos têm cobrado 100% do custo total do 

pacote. 

Se a reserva e confirmar o pacote, você deve pagar 100% do custo total do mesmo. 

Passageiros mínimas para este pacote é "2". 

Os preços incluem impostos. 

Os passeios são com tempos estimados e coordenado pelo condutor ou guia, que vai dar indicações do caso durante o 

passeio. Se você não respeitar estas instruções, retorne ao seu lugar de origem ou ponto de partida será sob sua 

responsabilidade. Nenhuma reembolso ou pagamento extra para quaisquer despesas efectuadas pelo cliente. 

Nossos passageiros que viajam com seguro de cobertura alargada nos serviços de transporte terrestre com o nosso 

parceiro de negócios, Consorcio Empresarial de Productos y Servicios Turísticos Ulises S. De RL de C.V., (CEPSU TURISMO). 

Todas as crianças menores de 10 anos são cobrados como adultos em serviços terrestres, mas não em serviços de 

hospedagem, em que, com um máximo de 2 crianças por quarto, partilhando o quarto com dois adultos, vem sem custos, 

dependendo da idade mínima para considerar cada Hotel. Hotéis estará livre para solicitar que a idade da criança irá 

verificar em caso de dúvida. 

A empresa Tour Operator e Syctravel.com, não são responsáveis, e não haverá reembolso em situações especiais que não 

poderia realizar o serviço, tais como condições meteorológicas adversas, bloqueios de estradas, manifestações ou 

qualquer outra situação especial fora do nosso controle operacional. No caso de você não pode chegar ao ponto de 

destino, para as situações acima, o operador turístico é limitado apenas para voltar passageiros ao ponto de partida 

original. 

Ao visitar as comunidades indígenas, é totalmente proibido tirar fotos dentro e fora dos templos ou igrejas, se o fizer, será 

por sua conta e risco. É muito importante seguir as instruções do guia / motorista, não incorre em qualquer falha, os 

costumes das comunidades indígenas visitadas, ou sítios arqueológicos, onde para a conservação eo respeito dos sítios 

arqueológicos ali restrições que serão previamente anunciou. 

Syctravel.com, se exime de qualquer responsabilidade pelo serviço prestado pelo operador turístico, a qualquer destino, 

em qualquer das suas partes ou itens, porque é um serviço de reserva e ser apenas um intermediário ou facilitador entre 

o cliente eo operador . Quaisquer reclamações devem ser apresentadas directamente ao operador turístico, o mais tardar 

três dias após a conclusão do serviço. 

Desejamos-lhe uma viagem feliz e uma estadia agradável no destino. 

 


