REGULAMENTO DA CARAVANA RODOVIÁRIA
46ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 50º ENCONTRO COMERCIAL
BRAZTOA
DE 26, 27 e 28 de Setembro de 2018 no Anhembi, em São Paulo

1.

Das Disposições Gerais:

1.1 A inscrição na CARAVANA RODOVIÁRIA é exclusiva para agentes de viagens
participantes da 46ª ABAV EXPO e as inscrições devem ser realizadas através da
sua ABAV Estadual ou da entidade parceira. Após o credenciamento no site:
www.abavexpo.com.br
1.2 Entende-se por agentes de viagens os profissionais registrados e/ou
contratados para trabalhar em agências de turismo, sendo estas devidamente
registradas no CADASTUR.
1.3 As inscrições somente são processadas e consideradas válidas após o fluxo a
seguir:
a) O agente de viagens efetua o seu credenciamento no site
www.abavexpo.com.br
b) Em seguida ele se cadastra no sistema SYMPLA, onde deverá incluir o número
de confirmação do credenciamento realizado no site da ABAV Expo.
c) No SYMPLA, deve proceder com o pagamento da taxa de inscrição na
caravana, conforme roteiro escolhido (vide item 1.8).
d) 07 dias antes do início da feira, o agente de viagens receberá por e-mail as
informações do roteiro, horário e detalhes da programação;
g) Para embarque o agente de viagens deve levar documento válido (RG ou
CNH), sua credencial impressa e o e-mail de confirmação recebido.
IMPORTANTE: Não haverá embarque de agentes de viagens sem credencial.
Sua credencial é sua passagem e passaporte, não perca, não molhe, não amasse.

1.4 As inscrições efetuadas para a participação desta CARAVANA RODOVIÁRIA
não são válidas para outros eventos da própria ABAV ou seus parceiros;
1.5 As credenciais de acesso ao evento devem ser impressas e apresentadas para
embarque. A falta da credencial impressa, impossibilita o embarque do agente
de viagens no ônibus.
1.6 Não é permitida a mudança de nomes depois de confirmada a inscrição na
CARAVANA RODOVIÁRIA.
1.7 Está vedada a participação de menores de 18 anos na CARAVANA
RODOVIÁRIA, bem como entrada no evento.
1.8 A inscrição do agente de viagens na CARAVANA RODOVIÁRIA está sujeita ao
pagamento dos valores abaixo discriminados, variável de acordo com o local de
saída do inscrito:

Para associados R$ 10,00
Roteiro
OPÇÃO
1

Para não associados R$ 20,00

Para associados R$ 130,00
Roteiro
OPÇÃO
2
Para não associados R$ 150,00

Ida e volta 27/09 conforme
roteiros/cidades abaixo
Serviços inclusos: Transporte em
ônibus convencional da cidade de
origem para a ABAV Expo e ABAV Expo
para cidade de origem
Ida 26/09 e volta 27/09 (conforme
roteiro abaixo)
Ida 27/09 e volta 28/09 (conforme
roteiro abaixo)
Serviços inclusos: Transporte em
ônibus convencional da cidade de
origem para a ABAV Expo / hotel
apartamento duplo / cidade de origem

ROTEIRO

DATA
27/09
27/09
DOS 27/09

SANTOS
CAMPINAS
TAUBATÉ, CAÇAPAVA, SÃO JOSE
CAMPOS, JACAREÍ
ITU E SOROCABA
FRANCA, RIBEIRÃO PRETO E PIRASSUNUNGA
ARARAQUARA E SÃO CARLOS
RIO CLARO E LIMEIRA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E CATANDUVA
RIO DE JANEIRO

2.

27/09
27/09
27/09

DATA IDA

DATA VOLTA

-

-

27/09
26/09
26/09

28/09
27/09
27/09

Prazos e Cancelamentos:

2.1 O encerramento das inscrições para a CARAVANA RODOVIÁRIA será no dia
04 de Setembro de 2018, sem prorrogação.
2.2 Pedidos de cancelamento serão aceitos até 15 de setembro de 2018, e
devem ser enviados para o e-mail:eventos@braztoa.com.br, com cópia para
caravanas@abavexpo.com.br, com a devida justificativa.
2.3 O pagamento da inscrição está sujeito a reembolso de 50% desde que
solicitados por escrito até 15 de setembro de 2018 via e-mail:
eventos@braztoa.com.br, com a devida justificativa.
2.4 Após esta data ou em caso de não comparecimento, será cobrada uma taxa
de R$ 50,00 por cancelamento fora do prazo ou por não comparecimento.

3.

Benefícios aos Agentes de Viagens:

3.1 Hospedagem opção 2
3.2 Transfer (in/out) roteiro 1 e 2
3.3 Inscrição para a feira roteiro 1 e 2

4.

Das Disposições Finais:

4.1 A ABAV se reserva o direito de não aceitar ou cancelar inscrições de agentes
que utilizem os benefícios indevidamente. Nestes casos, a ABAV imediatamente
cessará responsabilidade pelo transporte e acomodação;
4.2 Os tipos dos veículos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio;
4.3 Os hotéis para hospedagem estão sujeitos a alterações, com o agente sendo
avisado via e-mail por sua ABAV Estadual;
4.4 Não será permitido early check in ou late check out, devendo ser respeitado
o horário de check in do hotel (a partir de 20:00hrs ) e check out até 12h00;
4.5 Os participantes da CARAVANA RODOVIÁRIA devem seguir rigidamente as
orientações enviadas por e-mail, respeitando os horários e o itinerário proposto;
4.6 A BRAZTOA enviará um e-mail de confirmação, com local, data e horário de
embarque, hotel e período de hospedagem incluído; Para embarque o agente de
viagens deve levar documento válido (RG ou CNH), sua credencial impressa e o email de confirmação recebido da ABAV estadual.
4.7 No caso de “no show” nesta CARAVANA RODOVIÁRIA, o participante não
poderá se inscrever nas próximas caravanas e será cobrada uma taxa por não
comparecimento, vide item 2.4
4.8 A ABAV reserva-se o direito de, a qualquer tempo, alterar as disposições do
presente regulamento;
4.9 O participante, que efetuar o pagamento e inscrição para a CARAVANA
RODOVIÁRIA concorda automaticamente com as regras estabelecidas através
deste documento.

