
 

7.4. SERVIÇO MÉDICO: A PULLMANTUR informa ao CONTRATANTE que o centro de atendimento médico a bordo não possui o mesmo padrão de um hospital em terra 
e tampouco tem como propósito funcionar como clínica especializada, destinando-se apenas a atendimento de pequenos problemas de saúde, em caráter de urgência 
e emergência

7.4.1. Em vista do disposto no item 7.4., a PULLMANTUR não responderá perante o CONTRATANTE e/ou Hóspedes pela incapacidade no atendimento médico de 
problemas complexos de saúde, que demandem instalações e estrutura especializadas e avançadas. 

7.4.2. O CONTRATANTE declara-se ciente de que os serviços médicos e medicamentos levados a bordo são limitados, sendo cada CONTRATANTE responsável por 
levar os medicamentos ou aparelhos de que necessitarem ou com os quais estiverem em tratamento. 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

7.1. MENORES: É proibido o embarque de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados dos pais ou responsável legal, que, neste caso, devem estar 
acomodados na mesma cabine ou em cabines conjugadas, observando, porém, as leis locais de cada País abrangido pelo Cruzeiro. 

7.1.1. Os menores de idade deverão estar acompanhados de ambos os pais ou, na ausência destes, do responsável legal. Para os casos em que o menor for viajar 
desacompanhado de um dos pais ou de ambos, será necessária a apresentação de autorização por escrito, em 03 (três) vias, sendo que em se tratando de Cruzeiros 
Internacionais, uma delas deverá estar na língua inglesa, com foto do menor e firma reconhecida por autenticidade do pai/mãe ausente, observado o disposto na 
legislação aplicável, autorizando, inclusive, tratamento médico a bordo, se necessário. Na impossibilidade de os pais emitirem tal autorização, o menor somente 
poderá embarcar desacompanhado mediante apresentação de ordem judicial específica para a realização da viagem. 

7.1.2. Nos casos previstos na cláusula 7.1.2., o responsável acompanhante do menor deverá ter, no mínimo, 18 anos. 

7.1.3. No caso de um dos pais do menor ser falecido, será necessário apresentar a certidão de óbito original no embarque. 

7.1.4. O representante legal do menor, que não seja seu pai ou mãe, deverá comprovar, por documento hábil, a relação de tutela ou outra que lhe atribua à 
responsabilidade legal do menor. 

7.1.5. A política vigente em toda a frota PULLMANTUR é que não são vendidas e nem servidas bebidas alcoólicas a menores de 18 ou 21 anos. 

7.2. PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: O CONTRATANTE deverá informar à PULLMANTUR, por meio do seu Agente de Viagens, eventuais condições físicas 
dos Hóspedes que requeiram ou possam requerer tratamento médico durante o Cruzeiro ou que possam ter a saúde afetada de alguma forma (incluindo o uso de 
qualquer serviço ou qualquer das instalações), responsabilizando-se o CONTRATANTE pela omissão ou falsidade nas informações prestadas. 

7.2.2. Declara o CONTRATANTE, sob sua única e exclusiva responsabilidade, estar ciente das condições restritas do serviço de Cruzeiro bem como de sua estrutura, 
sendo limitada a quantidade de cabines adaptadas a necessidades especiais nos navios. 

7.2.3. Se a necessidade especial do CONTRATANTE e/ou de qualquer Hóspede surgir após a contratação, a PULLMANTUR deverá ser imediatamente notificada pelo 
CONTRATANTE, através de seu Agente de Viagens, a fim de envidar os seus melhores esforços para atender à necessidade do Hóspede, não podendo garantir, 
porém, o atendimento integral do solicitado. 

7.2.4. Em caso de desistência do Cruzeiro pelo CONTRATANTE e/ou por qualquer dos Hóspedes em razão do surgimento de necessidades especiais após a 
contratação, fica ajustado que a restituição do valor correspondente ao cancelamento observará as regras previstas no Capítulo 5 deste Contrato. No caso de 
abandono prematuro do Cruzeiro, em razão do surgimento de necessidades especiais, não terá o Hóspede direito a qualquer reembolso. 

7.2.5. A PULLMANTUR desde já informa ao CONTRATANTE que não dispõe de cadeiras de rodas a bordo, pelo que, havendo necessidade, o CONTRATANTE deverá, 
por si, providenciar tal equipamento. A PULLMANTUR informa, também, que as embarcações estão adaptadas conforme normas internacionais, mas algumas áreas 
podem apresentar limitações para o trânsito de cadeira de rodas. A locomoção de cadeira de rodas a bordo, em excursões, bem como nos barcos utilizados para 
embarque e desembarque em portos (“tenders”) serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE e/ou dos Hóspedes. 

7.2.6. O acesso de menores com necessidades especiais aos clubes e instalações infantis, tais como “Tibu club” e “Capi club”, observará as normas internas de 
funcionamento da PULLMANTUR, as quais serão informadas a bordo aos Hóspedes, podendo tal acesso exigir a presença de um dos pais ou responsável durante 
todo o tempo em que o menor encontrar-se no local

7.2.1. A PULLMANTUR poderá, a qualquer tempo e em qualquer caso, solicitar que o CONTRATANTE e/ou Hóspedes apresentem atestado médico comprovando boas 
condições físicas para realizar o Cruzeiro contratado. 

7.3.1. Em casos de gestação por prazo inferior ao referido na Cláusula 7.3., o embarque da gestante somente será permitido mediante a apresentação de atestado 
médico, em Português para cruzeiros com embarque no Brasil (cabotagem) e em Inglês para cruzeiros internacionais, confirmando o bom estado de saúde da gestante 
e do nascituro, sem qualquer impedimento ou risco para a realização da viagem, bem como especificando a data prevista/estimada para o parto.

7.3.2. Se a gravidez for descoberta após a contratação do Cruzeiro, não sendo possível o cumprimento do disposto na Cláusula 7.3.1., o CONTRATANTE deverá 
informar imediatamente a PULLMANTUR, por meio do seu Agente de Viagens, sob a pena de impedimento de embarque e cancelamento da reserva, sem direito a 
qualquer restituição a esse título. 

7.3. GESTANTES: A PULLMANTUR desde já informa ao CONTRATANTE que seus navios não dispõem de equipamentos especializados para atendimento a gestantes 
e parturientes, razão pela qual a PULLMANTUR não permitirá, por medida de segurança e conveniência, o embarque de mulheres com 24 (vinte e quatro) semanas ou 
mais de gestação na data de finalizar o cruzeiro. 

7.3.3. A PULLMANTUR não se responsabilizará por qualquer dano sofrido pela gestante durante o Cruzeiro, em decorrência de eventuais complicações à gestação 
e/ou outros acontecimentos relacionados, assumindo o CONTRATANTE e os Hóspedes toda a responsabilidade nesse sentido. 

7.4.3. Os custos e despesas com os serviços de atendimento médico e medicamentos não estão incluídos no preço do Cruzeiro e deverão ser arcados pelo 
CONTRATANTE e/ou Hóspedes, razão pela qual se recomenda a contratação de seguro saúde de viagem para cada Hóspede. 

Os custos dos serviços de atendimento médico referidos observarão os preços, em dólar. O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro Dólar ou Real (cotação do 
dia) ou com cartão de crédito.

7.4.4. Em caso de acidente ou doença de algum Hóspede, a critério da PULLMANTUR e/ou do Comandante, tal Hóspede poderá ser levado para a terra, para fins de 
atendimento médico adequado, caso em que a PULLMANTUR não garantirá a qualidade do tratamento médico em qualquer porto ou local de desembarque, e todos os 
custos e despesas referentes deverão ser arcados unicamente pelo Hóspede, bem como a tomada de quaisquer providências.

7.5. BAGAGENS: Os Hóspedes deverão entregar as bagagens ao responsável pelo seu despacho, quando do embarque, claramente identificadas e com os dados 
pessoais corretamente preenchidos, para que sejam, em seguida, devidamente vistoriadas pelas autoridades federais. É de responsabilidade dos Hóspedes o correto 
preenchimento das identificações de bagagem.
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7.5.1. O CONTRATANTE/Hóspedes se comprometem a não embarcar com ou carregar em suas bagagens, bebidas alcoólicas, substâncias entorpecentes ilícitas, 
armas de qualquer natureza (mesmo que o porte seja autorizado e decorrente do exercício de profissão), animais de qualquer porte (salvo cães-guias, desde que 
devidamente treinados e registrados e previamente informados à PULLMANTUR), substâncias controladas, combustíveis, explosivos, oxigênio e cilindros de ar 
comprimido (neste último caso, em sendo necessário, somente mediante autorização prévia da PULLMANTUR), equipamentos de som não autorizados, itens que 
emitam calor ou produzam chamas. É também proibido o embarque de alimentos potencialmente perigosos, como itens que precisem de refrigeração, aquecimento ou 
armazenamento na cozinha. 

7.5.2. Bens de valor, incluindo, mas não se limitando a dinheiro, jóias, equipamentos eletrônicos, tais como câmeras fotográficas, filmadoras e notebooks, artigos 
delicados, documentos de viagem e medicamentos deverão ser levados pelos Hóspedes em bagagem de mão, tanto no embarque quanto no desembarque. A 
PULLMANTUR não se responsabiliza pela perda ou extravio de objetos que estejam ou deveriam estar nas bagagens de mão. 

7.5.3. Na última noite do Cruzeiro, bagagens a serem despachadas deverão ser postas do lado de fora das cabines, antes da meia-noite, devidamente fechadas, 
trancadas e identificadas, para a coleta pelos funcionários da PULLMANTUR.

7.5.4. Ocorrendo perda ou extravio de bens pessoais ou bagagens a bordo, os Hóspedes deverão comunicar imediatamente à recepção do navio e preencher o 
formulário respectivo, para as buscas eventualmente necessárias. A PULLMANTUR envidará os melhores esforços para auxiliar os Hóspedes na busca pelo objeto 
extraviado, sem, no entanto, responder pela sua não localização, furtos, roubos, danos ou avarias, que não decorram de comprovada negligência ou imprudência da 
PULLMANTUR e/ou de seus funcionários, razão pela qual se recomenda a contratação de seguro com relação às bagagens e bens pessoais.

7.5.5. Para possibilitar a máxima proteção aos bens de valor do CONTRATANTE e de seus acompanhantes, a PULLMANTUR disponibilizará cofres individuais nas 
cabines do navio. A PULLMANTUR somente responderá pelo extravio de bens de valor guardados nos cofres em caso de haverem evidências de arrombamento de tais 
cofres. 

7.5.6. Visando a segurança de todos, os Hóspedes e suas bagagens estarão sujeitos à inspeção ou monitoramento eletrônico, independente de autorização do 
Hóspede.

7.6. SERVIÇOS OPCIONAIS: Os serviços abaixo descritos são opcionais, podendo ser contratados ou não pelo CONTRATANTE em conjunto com o Cruzeiro. Os 
custos desses serviços não estão inclusos no preço do Cruzeiro, devendo o CONTRATANTE efetuar o pagamento à parte: 

a) Excursões: o CONTRATANTE poderá, a seu critério, contratar excursões, que são oferecidas por empresas independentes no próprio navio, razão pela qual 
nenhuma responsabilidade incidirá sobre a PULLMANTUR com relação às excursões contratadas junto a essas empresas. 

b) Seguro: A PULLMANTUR recomenda ao CONTRATANTE a contratação de seguro saúde de viagem, de bagagem, contra lesões corporais, entre outras coberturas. A 
contratação de seguro é opcional ao CONTRATANTE e poderá ser feita junto aos agentes de viagens. Nos casos em que seja obrigatória a contratação de seguro por 
exigência de alguns países, fica sob responsabilidade do CONTRATANTE esta contratação, sob pena de impossibilidade 

7.7. DOCUMENTAÇÃO: É de responsabilidade do CONTRATANTE obter previamente e apresentar os documentos necessários para o Cruzeiro, todos originais, não 
sendo aceitas cópias, nem mesmo autenticadas. Abaixo, um quadro resumo dos documentos exigidos para o CONTRATANTE, ressaltando que as exigências ora 
descritas estão sujeitas à alteração.

CRUZEIROS NACIONAIS (roteiros exclusivamente brasileiros)
BRASILEIROS (ADULTOS): Cédula de Identidade (RG) válida, em bom estado ou qualquer outro documento de identificação com foto, válido no território nacional 
(CREA, OAB, CRM, etc.).
BRASILEIROS MENORES DE 18 ANOS: Cédula de Identidade (RG) válida e autorização conforme Cláusula 7.1. e sub-cláusulas do Contrato de Compra de Cruzeiro 
Marítimo.
BRASILEIROS MENORES DE 12 ANOS: Cédula de Identidade (RG) válida ou Certidão de Nascimento e autorização conforme Cláusula 7.1. e sub-cláusulas do presente 
Contrato.
ESTRANGEIROS: Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) válida ou Passaporte.

CRUZEIROS INTERNACIONAIS COM DESTINO A URUGUAY E ARGENTINA (Países do Mercosul)
BRASILEIROS (ADULTOS): Cédula de Identidade (RG) válida, em bom estado.
ESTRANGEIROS RESIDENTES NO BRASIL: Passaporte válido, visto (se necessário) com cartão de imigração (cartão de entrada no Brasil) e Cédula de Identidade de 
Estrangeiro (RNE) original e válida.
ESTRANGEIROS NÃO-RESIDENTES NO BRASIL: Passaporte válido, visto (se necessário) com cartão de imigração (cartão de entrada no Brasil).
MENORES DE 18 ANOS BRASILEIROS OU ESTRANGEIROS: Passaporte válido, Certidão de Nascimento e autorização conforme Cláusula 7.1. e subcláusulas do 
Contrato.

CRUZEIROS INTERNACIONAIS A OUTROS DESTINOS PELO MUNDO
BRASILEIROS (ADULTOS): Passaporte válido, com no mínimo 6 (seis) meses de validade na data do embarque, com visto (se necessário) para todos os países/portos 
em que o navio fizer escalas.
ESTRANGEIROS: Passaporte válido, visto (se necessário) com cartão de imigração (cartão de entrada no Brasil) e Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) original e 
válida - a RNE é somente para estrangeiros residentes no Brasil.
DUPLA CIDADANIA: Passaporte brasileiro para entrada e saída no Brasil.
MENORES DE 18 ANOS BRASILEIROS OU ESTRANGEIROS: Passaporte válido, visto (se necessário), Certidão de Nascimento e autorização conforme Cláusula 7.1. e 
subcláusulas do Contrato. 

7.7.1. Além da documentação especificada na tabela acima, os Hóspedes deverão observar e atender às exigências específicas de cada país ou localidade abrangida 
pelo Cruzeiro, cujas informações deverão ser obtidas por meio do Agente de Viagens, ou através do Consulado de cada país. 

7.5. BAGAGENS: Os Hóspedes deverão entregar as bagagens ao responsável pelo seu despacho, quando do embarque, claramente identificadas e com os dados 
pessoais corretamente preenchidos, para que sejam, em seguida, devidamente vistoriadas pelas autoridades federais. É de responsabilidade dos Hóspedes o correto 
preenchimento das identificações de bagagem.
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