
 

Número do Contrato:  Reserva (ID CVC)   Excursão :  Pág.  

Destino da Viagem :  

Data de Saída:  Data de Retorno :   Nº da Oportunidade:    

 
CONTRATO DE COMPRA DE CRUZEIRO MARÍTIMO

DAS PARTES

a)	PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.190.290/0001-25, com sede na Av. Bernardino de 
Campos, 98, 12º Andar, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04004-040, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente 
PULLMANTUR.
b)	CONTRATANTE:

Nome Cliente 11111111111CPF:

RG 1111111111 Orgão Emiss.: Telefone (55+) 1111111111

Endereço RUA No. Bairro Jd Cidade S

SP 11111111UF CEP

NOME    DOS    HOSPEDES

 Nome                                                                                                     Documento                         Dt.Nasc.                     CPF       

Pax                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

O presente Contrato, referente ao Cruzeiro ora adquirido, aplica-se ao CONTRATANTE, sendo este Hóspede ou não, bem como aos demais Hóspedes aqui declarados, 
integrantes da reserva adquirida, sendo chamados “Hóspedes”, para os fins deste Contrato, todos aqueles que estejam efetivamente participando do Cruzeiro.

As Partes qualificadas firmam o presente Contrato nos termos das cláusulas e condições seguintes, responsabilizando-se o CONTRATANTE por todos os Hóspedes 
do Cruzeiro ora contratado.

1. DO OBJETO

 1.1.	  É objeto deste instrumento a contratação de serviços de turismo, especificamente para o Cruzeiro Marítimo comercializado pela PULLMANTUR, doravante 
denominado apenas Cruzeiro, cujas especificações seguem abaixo:

CRUZEIRO CONTRATADO:                                                                                                                                                                   Número da Reserva

NAVIO/EMBARCAÇÃO:    

ID: .

DURAÇÃO:                  INÍCIO PREVISTO:                                        PORTO DE SAÍDA   

                                    TÉRMINO PREVISTO:                                  PORTO DE CHEGADA:

2. DA POLÍTICA DE RESERVAS 

2.1. As reservas feitas pelo CONTRATANTE sob o presente Contrato observarão as seguintes regras: (a) O CONTRATANTE que solicitar uma reserva, somente poderá 
ter esta efetivada quando cumpridos os seguintes requisitos: (I) Pagamento integral do Cruzeiro, que deverá ocorrer dentro do horário de funcionamento bancário; (II) 
Retorno à PULLMANTUR deste Contrato devidamente preenchido e assinado; (III) Aceitação da reserva pela PULLMANTUR através da emissão de um número de 
reserva. (b) A reserva somente estará confirmada quando efetivado o pagamentol integral do valor devido, correspondente ao Cruzeiro ora contratado, nos termos 
deste Contrato. (c) Pagamentos efetuados com cheque deverão ser nominais a PULLMANTUR e somente serão considerados válidos após sua captura e compensação 
bancária efetiva e, pagamentos feitos com cartões de crédito, após a autorização da respectiva operadora.

2.1.1. A reserva poderá ser automaticamente cancelada pela PULLMANTUR, independentemente de aviso ou notificação prévia ao CONTRATANTE: (I) Se o pagamento 
exigido, seja por depósito, pagamento parcelado ou o valor integral do Cruzeiro não ocorrer no prazo e condições convencionadas e previstas na Notificação de 
Reserva; (II) Em razão de erro, falsidade, insuficiência de dados e informações do CONTRATANTE e/ou dos demais Hóspedes, bem como na ausência de 
preenchimento, assinatura e rubrica em todas as páginas deste Contrato.

2.1.2. Todos os serviços e produtos opcionais, incluindo, mas não se limitando a transporte aéreo, transfers, excursões, descontos promocionais, entre outras, 
deverão ser informados no ato da reserva, sob pena de não ser possível inseri-las posteriormente.

2.1.3. O CONTRATANTE poderá solicitar uma cabine para ser utilizada individualmente, mediante a aprovação pela PULLMANTUR. Se autorizada a reserva, será 
exigido um valor adicional pela cabine, correspondente a 100% (cem por cento) do valor cobrado por Hóspede para a categoria de cabine escolhida, podendo este 
preço variar conforme o Cruzeiro contratado. 
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2.1.3. O CONTRATANTE poderá solicitar uma cabine para ser utilizada individualmente, mediante a aprovação pela PULLMANTUR. Se autorizada a reserva, será 
exigido um valor adicional pela cabine, correspondente a 100% (cem por cento) do valor cobrado por Hóspede para a categoria de cabine escolhida, podendo este 
preço variar conforme o Cruzeiro contratado. 

2.1.4. Na hipótese de cancelamento de reserva já confirmada por este Contrato, por um ou mais Hóspedes, tornando a cabine como de utilização individual, ficará o 
CONTRATANTE obrigado a pagar o adicional referido no item 2.1.3. acima, sob pena de cancelamento total da reserva. 

2.1.5. As regras previstas nos itens 2.1.3. e 2.1.4. não se aplicam às cabines familiares, que possuem espaço maior e exigem número mínimo de Hóspedes para sua 
reserva. 

2.2. Na hipótese de o CONTRATANTE optar pela chamada “cabine garantida”, fica, desde já, determinado que o que se garante é a categoria da cabine, ou seja, o preço 
correspondente à cabine que se está garantindo. O Hóspede não poderá escolher a cabine em que ficará acomodado, a qual será definida a livre critério da 
PULLMANTUR quando da efetivação do pagamento, podendo a PULLMANTUR, inclusive, indicar ou definir uma cabine de categoria superior.

3. DO PAGAMENTO   

Contratada  declara  haver  recebido  do  Contratante,  no  ato da  assinatura deste  contrato,  por  cheques  de  sua  emissão,  por  boletos bancários, cartão de crédito, 
débito em conta ou pagamento à vista o valor de R$ (REAIS )

Forma de Pagamento:  

Plano:

Valor:                               R$ 0,00

Taxa de Administração do 

Agente de Viagens (paga 

diretamente à Agência)

.           Parcela                                       Valor                                               Vencimento

Entrada  

1a. Parcela

Total:                               R$   

3.1. Pela contratação do Cruzeiro, o CONTRATANTE pagará à PULLMANTUR o preço especificado na tabela acima, de acordo com as condições 
descritas.                                                                                                

3.2. Os pagamentos deverão ser efetuados em moeda corrente nacional (reais).    

3.3. O preço ajustado neste Contrato corresponde apenas ao Cruzeiro contratado, inclusos os tributos diretamente decorrentes da presente contratação, bem como 
todas as demais taxas aplicáveis, incluindo-se a Remuneração do Agente de Viagens. Demais despesas e taxas relacionadas à viagem, tais como, sem se limitar, a 
custos com vistos, vacinas, autorizações, documentação, seguro viagem, serviços médicos, estéticos, contratação de serviços opcionais (passagens aéreas, 
transfers, excursões etc.), consumo de bebidas, aquisição de bens e serviços em lojas/estabelecimentos localizados no interior da embarcação, serão arcadas à parte 
pelo CONTRATANTE e/ou Hóspede.

3.4. As taxas de serviços são valores recebidos pela PULLMANTUR para os tripulantes a bordo dos navios, de acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva. 
Pullmantur, estando obrigada a cobrar estes valores dos passageiros por imposição legal. Estes valores não supõem nenhum tipo de benefício ou lucro para a 
PULLMANTUR. Os valores de serviços são os indicados na tabela de tarifas e deverão ser pagos conjuntamente com o preço da cabine. Nos itinerários pela Europa e 
Caribe, as taxas de serviço e gestão serão pagas a bordo. 

0,00

0,00

0,00

2a. Parcela 0,00

3a. Parcela 0,00

4a. Parcela 0,00

5a. Parcela 0,00

6a. Parcela 0,00

7a. Parcela 0,00

8a. Parcela 0,00

10. Parcela 0,00

9a. Parcela 0,00

0,00
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