DESTINOS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA
Países com Infraestrutura Turística Precária
Há diversos países (especialmente na África e na Ásia) que,
embora possuindo grande interesse turístico, ainda possuem
problemas de infraestrutura turística, em alguns casos isolados,
que não nos permite oferecer e garantir o nível de serviços a que
nossos clientes estão habituados.
Este fato pode motivar pequenas falhas como, por exemplo,
cancelamento e mudanças de voos, quedas isoladas no nível dos
serviços e atendimento nos hotéis que, apesar dos nossos esforços
constantes, podem trazer inconveniência e, eventualmente, certo
grau de desconforto.
Haverá, então, que viajar prevido de uma certa “pré-disposição”
que faça aceitar as possíveis pequenas contrariedades da viagem.
No caso específico de Índia, vale salientar que o trânsito é
frequentemente caótico e a maneira com que os motoristas
conduzem os veículos pode assustar os desprevenidos.
Recomendamos uma de nossas viagens em grupo (com transporte
em ônibus) para aqueles que ainda se sintam “inseguros” para
viajar a este destino individualmente.
Para ter certeza que todos os passageiros que embarcam para

estes destinos foram avisados destas possibilidades antes da
contratação dos serviços, solicitamos a assinatura do seguinte
termo.
Países mais visitados onde nós solicitamos este termo:
África: Burkina Faso, Mali, Níger, Ruanda, Uganda e Zimbábue.
Oriente Médio: Yemen, Irã e Jordânia quando for acomodação no
deserto (acampamento/tenda).
Norte da África: Marrocos e Tunísia quando for acomodação no
deserto (acampamento/tenda)
Ásia Central: Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão
e Turcomenistão.
Sul da Ásia: Índia, Ladakh, Nepal, Butão, Paquistão, Tibete, Sikkim
e Sri Lanka.
Oriente: China (Províncias de Xinjiang e Sichuan), Myanmar (exBirmânia), Laos, Camboja, Vietnã e Mongólia.
Turquistão Chinês: Urumqi, Kashi, Dunhuang
América do Sul: Bolívia (Salar de Uyuni).

Formulário a Ser Preenchido pelos Passageiros Visitando Países com Problemas de Infraestrutura
Turística
Eu e meus acompanhantes entendemos plenamente que poderemos enfrentar inconveniências e certo grau de desconforto decorrente
de problemas de infraestrutura turística nos países que visitaremos nesta viagem.

Assinado
Nome por Extenso
Local/Data
Excursão (onde Aplicável)

