
                                                                                                                                                                  

 

NORMAS E RECOMENDAÇÕES A TURISTAS 

 

 

1. Apresentar-se 30 minutos antes da saída do ônibus, para a guarda da bagagem e 

acomodação. 

2. Cumprir os horários estabelecidos nos passeios e paradas durante a viagem, cabendo ao 
Guia Acompanhante ou ao Técnico o direito de seguir com a programação. 

3. O embarque e desembarque serão realizados nas Unidades do SESC/RR, em horários 

previamente estabelecidos pelo coordenador da viagem. 

4. Abandonar a viagem ou parte dela após o seu início, não dará direito a reembolso. 

5. Não estão inclusos no pacote: refeições, bebidas e outras despesas não mencionadas. 

6. Cooperar com a higiene e a preservação do atrativo, evitando jogar qualquer tipo de lixo no 

chão. 

7. Não colher frutas ou retirar plantas e flores de qualquer espécie sem a prévia autorização do 

guia acompanhante. 

8. Não fazer o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros ou similares no interior dos veículos 

durante as viagens. 

9. Levar medicamentos de uso pessoal. 

10. O participante que estiver prejudicando a excursão nos casos de embriaguez, trajes que 
ofendam a moral pública, porte de armas de fogo, uso de drogas, entre outros, poderá ser 

desligado do grupo pelo Guia Acompanhante e não terá direito à devolução de qualquer 
quantia paga. 

11. Nos roteiros que incluírem trilhas, os participantes deverão estar atentos com o risco de 

acidentes (quedas e deslizamentos). Evitar aproximar-se e remexer entulhos de qualquer 

natureza e passar em ambientes que não sejam trilhas e caminhos definidos, evitando 

picadas de cobras e outros animais peçonhentos. 

12. O SESC/RR não se responsabiliza em caso de acidentes ou eventuais lesões em suas 

atividades decorrentes de negligência do participante, sem o acompanhamento dos 

profissionais responsáveis. 

13. O SESC/RR não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas dos pertences dos 

excursionistas. 

14. Levar os documentos pessoais: RG e/ou passaporte válido e cartões de vacina (quando 

necessário), pois não nos responsabilizamos por qualquer problema que possa vir a ocorrer 

em alfândega e postos de entrada. 

15. Levar reserva de dinheiro para eventuais despesas que possam ocorrer. 

16. Fica a critério do programador da excursão, por motivos técnicos, inverter ou alterar a 

programação do roteiro. 
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