
 

CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE – EXCURSÕES 

 

Descrições de serviços de viagens são constantemente actualizados pela empresa, mas não garantem que as rotas são 
exatamente os mesmos em cada local e data de visitas. 

Note que este é um serviço compartilhado, então você está convidado a estar pronto no hotel uma hora antes da partida 
(especificada na mesma turnê), de modo que a Operadora local passar por você, apenas em casos em que se aplicam 
partida do seu Hotel. Nos casos em contrário você deve ir para o ponto de encontro indicado pelo operador turístico e 
claramente descritas na excursão escolhida. Também se aplica aos serviços privados. 

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. 

Em viagens onde você visitar, cachoeiras ou lagos, se você decidir nadar, você deve levar roupas extras para mudar, uma 
vez que o operador não permitir o acesso à unidade de transporte com a roupa molhada. 

Não é permitido, o consumo de alimentos e bebidas dentro de unidades de transporte. 

Em caso de cancelamento de serviço aplicam-se as especificadas na nossa página em cada passeio. 

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. 

O cliente tem, seguro de viagem com cobertura ampla, apenas os serviços que descrevem claramente em nosso site, ao 
escolher a excursão. 

O operador turístico não é responsável por objetos esquecidos durante passeios ou nas mesmas unidades de transporte. 

Nos serviços de excursões não incluídos guias, o motorista vai dar as explicações correspondentes na nossa língua, o 
espanhol. Se você precisa de um guia em sua língua nativa, você deve pedir este como um serviço extra e os custos devem 
ser pagas separadamente, não incluído no custo da excursão. 

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 e sítios arqueológicos, onde para a conservação eo respeito dos sítios 
arqueológicos ali restrições que serão anunciados anteriormente. 

Syctravel.com, declina ogni responsabilità per il servizio fornito dal Tour Operator, in ogni luogo, in nessuna delle sue parti 
o elementi, perché si tratta di un servizio di prenotazione e di essere solo un intermediario o facilitatore tra il cliente e 
l'operatore . Eventuali rivendicazioni devono essere presentati direttamente al tour operator al più tardi tre giorni dopo il  
completamento del servizio. 

Vi auguriamo un viaggio felice e un piacevole soggiorno a destinazione. 

 


