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Ficha de Inscrição – Caravana Crescendo em Conhecimento – 2022 

Nome completo  

 Sexo F M 

Endereço completo  

Cidade  Estado  CEP  

RG  CPF  

Data de Nascimento Dia  Mês Ano Local  

Tel. Residencial (               )  Tel. Comercial (               )  

Tel. Celular (               )  Fax (               )  

e-mail  

Acomodação   Compartilhar com  

Em caso de emergência avisar a: 

Nome completo  

Endereço completo  

Cidade  Estado  CEP  

Tel. Residencial (               )  Tel. Comercial (               )  

Tel. Celular (               )  Fax (               )  

e-mail  

Preços por adulto para grupo mínimo de 45 passageiros 
 Pacote completo – apartamento duplo / triplo US$ 4.480,00 (**) 

 Pacote completo -  apartamento solteiro (individual) US$ 5.680,00 (**) 

 Crianças de 0 a 1.99 Sob Consulta 

 Crianças de 2 a 4.99 Sob Consulta 

 Crianças de 5 a 11.99 Sob Consulta 
 

 
Opção 1 

Boleto Bancário + Cartão de Crédito - Valor do pacote dividido em parcelas 

mensais através de boleto bancário e cartão de crédito. Em Março de 2022 será paga a 

última parcela em boleto e a primeira parcela no cartão de crédito. O passageiro poderá 

escolher a data do vencimento dos boletos. Os boletos são emitidos até 2 dias úteis antes 

do seu vencimento no câmbio do dia da emissão, garantindo assim o câmbio para o 

passageiro. Exemplo: Inicio dos pagamentos em Janeiro/2021 – o pacote em 

apartamento duplo poderá ser dividido em 14 parcelas de US$ 172,00(**) no boleto 

bancário sem juros + 12 parcelas de US$ 196,00(**) no cartão de crédito em 05/03/2022. 

 
Opção 2 

Boleto Bancário - Valor do pacote dividido em parcelas mensais através de boleto 

bancário, sendo a última parcela até o dia 10/03/2022. O passageiro poderá escolher a 

data do vencimento dos boletos. Os boletos são emitidos até 2 dias úteis antes do seu 

vencimento no câmbio do dia da emissão, garantindo assim o câmbio para o passageiro. 
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Exemplo: Início dos pagamentos em Janeiro /2021 – o pacote poderá ser dividido em até 
15 x sem juros. VENCIMENTO: (  ) 5 ; (  ) 10 ; (  ) 15 ; (  ) 20 ; (  ) 25 

 
 Opção 3 

Inscrição de R$ 1.000,00 + saldo (até 120 dias antes) – Inscrição de R$ 1.000,00 (até 

março de 2021) + parcela complementar R$ 3.000,00 (até agosto de 2021) + saldo até 

120 dias antes da saída. 

 

 

 
Opção 4 

Personalizada : Entrada de R$ 1.000,00 no ato da inscrição + saldo a negociar. (envie 
sua proposta a um de nossos atendentes para que possamos analisar). 

 

(*) número de parcelas está sujeito a modificação sem aviso prévio pela entidade financeira (1). A aprovação do cadastro compete 
exclusivamente a entidade financeira (1) não tendo a El Gibor, nenhuma interferência. Por favor, confira os requisitos antes de 
efetuar sua reserva. (1) Entidade Financeira: Banco Rendimento, Banco Bradesco e/ou Administradoras dos cartões de credito. 
(**) Preço em dólar americano que será convertido em moeda nacional pela taxa do dólar turismo tipo venda no dia do pagamento. 

 

IMPORTANTE: O VALOR DA INSCRIÇÃO, EQUIVALENTE A U$ 500,00 (**) EM MOEDA NACIONAL, NÃO SERÁ 
REEMBOLSADO EM CASO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DO PASSAGEIRO, INDEPENDENTE DA OPÇÃO DE PAGAMENTO,POIS 
SERÁ UTILIZADO PARA FINS DE COMPENSAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA CARAVANA, INCLUSIVE COBERTURA 
DE PERDAS E DANOS, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. 

DECLARO CONHECER E ENTENDER AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAS QUE SE APLICAM A ESTE PROGRAMA 

           
 
Data da reserva: _____/_____/_____                                       _______________________________________ 
                                                                                                                                     Assinatura do Passageiro (a) 
 

Documentos necessários para a viagem:  Passaporte com validade mínima de 6 meses após a data do término da viagem  - 

RG com data de emissão inferior a 10 anos – Certificado Internacional de vacinação contra a Febre Amarela – aplicada até 

11 dias antes da data de embarque.  Vistos: até a presente data, brasileiros não necessitam de visto para Israel, Turquia, 

Grécia . Egito: os vistos serão providenciados localmente por nossos representantes. Estrangeiros e residentes em outros 

países, por favor, consultar as embaixadas correspondentes. Menores de idade deverão providenciar autorização de viagem 

nos padrões exigidos pela Policia Federal. 

 

 
 

El Gibor Agencia de Viagens e Turismo Ltda. 
Rua André Henrique Serpa Pinto, Nro. 130 – Bloco 1 sala 207 – Camboinhas - Niterói – RJ – Brasil 
– CEP 24358-611 
Tel/Fax (55 21) 2619 2913 – e-mail: contato@elgibor.com.br – site:  www.elgibor.com.br 
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