PROGRAMA
E CONDIÇÕES DA VIAGEM
REBEL VILLAGE 2019

ORGANIZAÇÃO
Organização e coordenação técnica:
Megaviagens, marca comercializada sob responsabilidade da Movimento Viagens - Viagens e Turismo
Unipessoal, Lda.
RNAVT nº 2722 | Capital social 6.400.000 euros
NIPC 508 425 409 | CRCL 508 425 409
Sede: Centro Cultural de Belém, Rua Bartolomeu
Dias, 1400-026 Lisboa, Portugal | Tel. 213 910 420

Promoção, organização e coordenação
comercial:
Megafinalistas Unipessoal, Lda.
Capital social 5.000 euros | NIPC 507 811 690		
CRC CASCAIS 507 811 690
Tel. 218 291 740					
Tlm. 915 043 643 | Tlm. 933 114 079

PROGRAMA DA VIAGEM

PARTIDAS E CHEGADAS

Destino: 					
Miami Platja, Tarragona, Catalunha Sul, Espanha

IDA

Partida: 						
6 de abril de 2019

Portugal:			
6 de abril de 2019, ao final do dia
Data e local a anunciar

Regresso: 						
14 de abril de 2019 (chegada a Portugal na madrugada
de 15 de abril de 2019)

Espanha:
7 de abril de 2019

Alojamento: 					
Bungalow Wellness Resort La Torre del Sol

REGRESSO

Preço base:
262€ por pessoa

Espanha:
14 de abril de 2019, partidas entre as 10h00 e as 18h00
Portugal:
15 de abril de 2019, chegada de madrugada ao local
da partida
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O PROGRAMA BASE INCLUI:

SUPLEMENTOS 		

·

Viagem de ida e volta em autocarro de turismo

·

7 noites de alojamento em Basic Glam Ping ocupa
do por 5 pessoas em regime SA (só alojamento - não inclui refeições, limpeza diária, ou quaisquer
outros serviços não indicados)

·

Seguro base de assistência em viagem

·

Barcelona Day Tour (ida pela manhã e regresso
ao final do dia)

·

Acesso livre a todas as zonas do Resort (piscinas,
jacuzzis, Spa, campos de futebol e basquete, 		
courts de ténis, etc.)

·

·

Programa de animação diurna - Sunset Parties,
Spring Break Contest, Workshop & Dance
Sessions, Urban Surf, Beach Olympics e Movie
Sessions

(opcionais a acrescentar ao programa base)
Basic Glam Ping ocupado por 4: +7€
Basic Glam Ping ocupado por 3: +23€
Basic Glam Ping ocupado por 2: +48€
Eco Glam Ping ocupado por 5: +14€
Eco Glam Ping ocupado por 4: +31€
Eco Glam Ping ocupado por 3: +49€
Eco Glam Ping ocupado por 2: +90€
Bungalow ocupado por 6: +58€
Bungalow ocupado por 5: +73€
Bungalow ocupado por 4: +89€
Cottage Wellness ocupado por 6: +93€
Cottage Wellness ocupado por 5: +128€
Upgrade para Seguro TOP de assistência em
viagem:
+35€

T-shirt official Republic of Rebel Village *

· Coordenação e assistência local pela equipa
Team Mega

* oferta para inscrições até ao dia 15 de outubro de 2018
com a 1ª prestação paga

Entrada no PortAventura com transporte
incluído:
+45€

O PROGRAMA BASE NÃO INCLUI:

Entrada no PortAventura com transporte e almoço
incluídos (prato, sobremesa e bebida):
+55€

Taxa turística e de segurança no valor de 3€ por
pessoa e dia (pago localmente)

Entrada no Ferrari Land com transporte incluído:
+25€

Todos os serviços não mencionados

Entrada no Ferrari Land com transporte
e almoço incluídos (prato, sobremesa e bebida):
+35€

FORMAS DE PAGAMENTO
Os pagamentos à ordem de Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal, Lda. podem		
ser realizados das seguintes formas:

· Referência MB
· Transferência Bancária
· Dinheiro
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PRAZOS DE PAGAMENTO
1º Mensalidade (sinal): 				
75€ até dia 15 de outubro de 2018 (taxa fixa por passageiro, não reembolsável em caso de desistência)
2º Mensalidade: 				
80€ até dia 15 de novembro de 2018

DESISTÊNCIAS / 			
CANCELAMENTOS (RESCISÃO)
A desistência da viagem Rebel Village 2019 implica
o pagamento dos seguintes custos de cancelamento
por parte do cliente:
A partir de 16 de novembro de 2018:
Custos de cancelamento de 155€

3ª Mensalidade: 				
70€ até dia 15 de dezembro de 2018
4ª Mensalidade: 				
60€ até dia 15 de janeiro de 2019

Entre 16 de dezembro de 2018 e 15 de janeiro
de 2019:
Custos de cancelamento de 225€

5ª Mensalidade: 				
30€ até dia 15 de fevereiro de 2019

Entre 16 de janeiro e 15 de fevereiro de 2019:
Custos de cancelamento de 285€

6ª e última Mensalidade: 				
até dia 15 de março de 2019 - valor restante a pagar
de acordo com valor total individual do participante,
variável consoante os suplementos e descontos
adicionados ao programa base. Existem pacotes
que dispensam o pagamento da 4ª e 5ª mensalidade.

Entre 16 de fevereiro e 15 de março de 2019:
Custos de cancelamento de 315€

A partir de dia 16 de março de 2019, o inscrito não
terá direito a qualquer reembolso.
Nota importante sobre os prazos de pagamento: o não
cumprimento dos prazos de pagamento estabelecidos
implica o cancelamento da reserva e a perda dos valores
pagos.

Entre 16 de março de 2019 e data da partida:
Custos de cancelamento de 100% do valor da viagem
Nota importante sobre os reembolsos: de acordo com os
procedimentos administrativos em vigor na Movimento
Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal, Lda. (empresa
do Grupo Geostar), o reembolso dos valores devidos por
desistência poderá tardar até 90 dias a contar da data de
recepção do pedido de desistência.

CEDÊNCIA
DE DIREITO DE IMAGEM
Ao aceitarem as condições de viagem, os participantes declaram ceder, a título gratuito, à organização Rebel Village 2019 e respetivos parceiros,
os direitos sobre as imagens captadas e recolhidas
durante o Evento Rebel Village 2019, com a finalidade de criar posteriormente diversos suportes de
comunicação do Evento, como galeria de imagens
através de foto reportagem, cobertura televisiva, teasers promocionais, como outros diversos suportes,

nomeadamente em Internet, imprensa, mupis e material de ponto de venda - e, inclusivamente, em futuro
reel das marcas para efeitos de histórico das marcas.
A presente autorização não implica o pagamento de
qualquer retribuição, reconhecendo os Representantes Legais que os direitos do Menor que representam foram adequadamente respeitados e exclui
o pedido posterior de qualquer compensação ou
remuneração complementar.

INSCRIÇÕES
Através do site www.megafinalistas.com ou diretamente pelos contactos: Tel. 218 291 740
Tlm. 915 043 643 | Tlm. 933 114 079
info@megafinalistas.com
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