
PAÍS CIDADE FORNECEDOR SITUAÇÃO SERVIÇOS AFETADOS ATÉ QUANDO? POLÍTICA DE CANCELAMENTO

USA ORLANDO Orlando Magic - NBA
CANCELAMENTO DOS 

JOGOS

Jogos ORLANDO MAGIC - 

NBA
Até 15/04/2020 TODOS OS JOGOS DA TEMPORADA CANCELADOS. Todos os ticket serão reembolsados. 

USA ORLANDO

Walt Disney World Resort - 

PARQUES TEMÁTICOS E 

AQUÁTICOS

FECHAMENTO PARQUES

+

Flexibilização de 

Cancelamento

PARQUES TEMÁTICOS E 

PARQUES AQUÁTICOS
TEMPO INDETERMINADO

Os parques estarão fechados de 16/03/2020 POR TEMPO INDETERMINADO.

Ingressos com data inicial entre 16/03/2020 até a reabertura dos parques - terão validade 

alterada automaticamente até 15/dez/2020 ou podem ser cancelados sem nenhuma multa 

independente da compra.

Passageiros que já estão lá e utilizaram algum dos dias – terão que contatar o guest relations 

da Disney em qualquer parque.

USA ORLANDO
Walt Disney World Resort - 

PLANO DE REFEIÇÃO

Flexibilização de 

Cancelamento
PLANOS DE REFEIÇÃO TEMPO INDETERMINADO

Todas as reservas de refeições e experiências pré-pagas serão reembolsadas 

automaticamente se agendadas entre 16 de março de 2020  até a reabertura dos parques 

POR TEMPO INDETERMINADO.

USA ORLANDO Universal  Orlando Resort FECHAMENTO PARQUES 

PARQUES TEMÁTICOS, 

PARQUES AQUÁTICOS E 

INGRESSOS

19/04/2020

Os parques estarão fechados de 15/03/2020 até 19/04/2020.

Os parques estarão fechados de 15/03/2020 até 19/04/2020. 

*Ingressos 2-Park / 3-Park PtoP* 

Os ingressos “Park to Park” de múltiplos dias emitidos antes do fechamento dos parques, e 

não utilizados, serão válidos para utilização até 365 dias da data de emissão dos ingressos, 

mas, como sempre, devem ser usados dentro de sete dias após o primeiro dia de uso. Se os 

visitantes não puderem viajar durante esse período, poderão pedir reembolso do ingresso 

não utilizado. 

Para ingressos parcialmente utilizados, será feito reembolso parcial do mesmo.

*3-Park 3-Day Park-to-Park Promo Ticket*

A data limite de utilização do ingresso do tipo 3-Park 3-Day Park-to-Park Promo Ticket foi 

estendida. Para receber todos os direitos do ingresso, o primeiro uso desse ingresso deve ser 

feito até 15 de dezembro de 2020. O ticket deve ser usado em sua totalidade até 18 de 

dezembro de 2020, quando o ingresso expirar na íntegra. Os dias não utilizados serão 

perdidos. Este ingresso foi vendido na América Latina entre 15 de agosto de 2019 e 12 de 

fevereiro de 2020.

O bilhete é válido por três (3) dias durante um período de sete (7) dias consecutivos, que 

inclui o primeiro dia em que qualquer parte do ingresso é usado. Este ingresso também inclui 

sete (7) dias consecutivos de admissão em locais selecionados de entretenimento ao vivo no 

Universal CityWalk, que começa e inclui o primeiro dia quando qualquer parte do ingresso é 

usada.

*3-Park 4-Day Park-to-Park Promo Ticket*

A data limite de utilização do ingresso do tipo 3-Park 4-Day Park-to-Park Promo Ticket foi 

estendida. Para receber todos os direitos do ingresso, o primeiro uso desse ingresso deve ser 

até 15 de dezembro de 2020. O ticket deve ser usado em sua totalidade até 18 de dezembro 

de 2020, quando o ingresso expirar na íntegra. Os dias não utilizados serão perdidos. Este 

USA ORLANDO
The Walt Disney World 

Swan and Dolphin
HOTEIS FECHADOS HOTELARIA 30/04/2020

HOTÉIS FECHADO DE 26/03/2020 ATÉ 01/05/2020 - TODAS AS RESERVAS CONFIRMADAS 

ENTRE  26/03/2020  ATÉ 30/04/2020 SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADAS SEM 

COBRANÇA. REGRA PADRAO DE CANCELAMENTO: 7 dias antes do check in

REGRA CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

-Para hóspedes com reservas existentes para qualquer data futura de chegada, incluindo 

reservas com tarifas pré-pagas que normalmente são mais restritivas, permitiremos 

alterações ou cancelamentos completos sem cobrança até 24 horas antes da chegada, desde 

que a alteração ou cancelamento seja feito até 30 de abril de 2020. Observe que quaisquer 

alterações nas reservas existentes estarão sujeitas à disponibilidade e a quaisquer diferenças 

de tarifa.

-Para hóspedes que fizerem novas reservas para qualquer data futura de chegada, incluindo 

reservas com tarifas pré-pagas, entre hoje e 30 de abril de 2020, permitiremos que a reserva 

seja alterada ou cancelada sem nenhum custo até 24 horas antes da data programada de 

chegada . Por favor, note que as alterações na reserva estarão sujeitas à disponibilidade e a 

quaisquer diferenças de tarifa.

-Para hóspedes que partem antes da data programada para a partida, entre hoje e 30 de abril

de 2020, permitiremos que a reserva seja alterada sem penalidade.

USA ORLANDO SEAWORLD PARQUES

FECHAMENTO PARQUES 

+ FLEIBILIZAÇÃO DE 

CANCELAMENTO

SEAWORLD ORLANDO / 

BUSHC GARDENS / 

AQUATICA ORLANDO

TEMPO INDETERMINADO

PARQUES PERMANECEM FECHADOS DE 16/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO.Todos os 

ingressos já emitidos, sejam EZTicket ou estoque de ingressos físicos, serão atualizados 

automaticamente em nosso sistema e terão validade prorrogada até 2021, sendo que o 

primeiro dia de uso deve ser realizado até 31 de dezembro de 2021.

O EZTicket também permitirá que os ingressos já emitidos sejam renomeados e que os 

mesmos possam ser utilizados em reservas futuras.

Para o caso de ingressos multi-parques que já tenham sido parcialmente utilizados, e que o 

passageiro não possa utilizá-lo em sua totalidade durante o período em que os parques 

estiverem temporariamente fechados devido à COVID-19, entre em contato com nossa 

equipe de vendas no Brasil. Cada caso será avaliado individualmente junto aos parques.

USA ORLANDO
DISCOVERY COVE - 

ORLANDO

FECHAMENTO PARQUES 

+ FLEIBILIZAÇÃO DE 

CANCELAMENTO

DICOVERY COVE ORLANDO TEMPO INDETERMINADO

PARQUES PERMANECEM FECHADOS DE 16/03/2020 POR TEMPO INDETERMINADO. 

*CANCELAMENTO PADRAO DE ATÉ 30 DIAS ANTES.

 s reservas cujas visitas seriam realizadas até 30 de abril de 2020, poderão ser reagendadas 

novamente para qualquer data até 31 de dezembro de 2021, sujeito à disponibilidade, 

mantendo a mesma tarifa da reserva original. Não haverá cobrança de qualquer taxa 

adicional ou penalidade.

As reservas para visitas após 30 de abril de 2020 estarão sujeitas a cobranças adicionais com 

base nas tarifas aplicáveis para a nova data escolhida. As solicitações de alteração devem ser 

enviadas por e-mail para DCO.Reseller@discoverycove.com. Para uma segunda alteração, 

caso seja necessário, haverá uma cobrança de uma taxa adicional de US$50, aplicável a cada 

reserva individual.

Para cancelar uma reserva do Discovery Cove ou solicitar um crédito, envie a solicitação por e-

mail para DCO.Reseller@discoverycove.com. Lembre-se de que, exceto para o cancelamento 

de reservas em datas em que o parque estiver fechado ou em que as viagens internacionais 

estejam afetadas por avisos e proibições, valem as regras originais de cancelamento do 

Discovery Cove, a qual se estabelece que: reservas canceladas com prazo inferior a 30 dias da 

data da visita do hóspede não são reembolsáveis.

ATUALIZAÇÃO GERAL CORONAVIRUS - FLÓRIDA



USA ORLANDO

SEAWORLD PARKS 

ORLANDO - Refeição nos 

parques

Fechamento do PARQUE REFEIÇÕES NOS PARQUES TEMPO INDETERMINADO

PARQUES PERMANECEM FECHADOS DE 16/03/2020 POR TEMPO INDETERMINADO. 

As reservas efetuadas para o período em que o parque estiver temporariamente fechado 

poderão ser reagendadas até 31 de dezembro de 2021. Não será concedido nenhum tipo de 

crédito para os produtos cancelados com data inferior a 24 horas a partir da data da visita 

agendada. Para fazer esse reagendamento, será necessário cancelar o pedido original 

enviando um email para Sea.bpts@seaworld.com  e remarcar uma nova data.  

Com exceção dos casos de reservas nos dias em que o parque estiver fechado, o restante das 

reservas que precisarem ser alteradas dentro das 24 horas antes da data da visita estarão 

sujeitas à disponibilidade e só poderão ser confirmadas na chegada ao parque. Taxas de 

alteração podem ser aplicadas nesses casos. Caso o cancelamento seja inevitável, por favor 

envie a solicitação para Sea.bpts@seaworld.com.

USA ORLANDO
LEGOLAND FLORIDA 

RESORT

FECHAMENTO PARQUES 

+ FLEXIBILIZAÇÃO DE 

CANCELAMENTO

LEGOLAND PARQUES 

TEMATICO E AQUATICO
14/04/2020

PARQUES FECHADOS DE 15/03/2020 ATÉ 14/04/2020. Qualquer ingresso que não for vendido 

pode ser devolvido pelo sistema deles, ou seja, operação consegue fazer a devolução pelo 

sistema da LEGOLAND desde que o ingresso não esteja expirado ou utilizado.

USA ORLANDO

NASA Kennedy Space 

Center Visitor Complex - 

ORLANDO

FECHAMENTO PARQUES 

+ FLEXIBILIZAÇÃO DE 

CANCELAMENTO

NASA Kennedy Space Center 

Visitor Complex - ORLANDO
31/03/2020

O complexo permanece fecahdo até segunda ordem. Como os tickets sao emitidos via portal, 

caso haja algum cancelamento basta cacnelar o ticket no portal. 

USA MIAMI GO CARD - MIAMI

FECHAMENTO PARQUES 

+ FLEXIBILIZAÇÃO DE 

CANCELAMENTO

GO CARD ORLANDO E MIAMI - 

ATENÇÃO: NECESSÁRIO 

VERIFICAR O 

FUNCIONAMENTO DAS 

ATRAÇÕES A SEREM 

VISITADAS. 

TEMPO INDETERMINADO

•	Todos os passes são validos por 1 ano. São ativados apenas a partir do primeiro uso;

•	Podem ser cancelados os passes não utilizados pelo portal;

•	Não é possível reembolsar passes utilizados parcialmente, somente os passes que ainda não 

foram utilizados.

•	O reembolso do passe não utilizado (desde que dentro da validad) será incluído na próxima 

fatura

USA ORLANDO DISNEY SPRINGS FECHAMENTO
DISNEY SPRINGS - ORLANDO - 

Lojas e Restaurantes
31/03/2020 De 17/03/2020 até 31/03/2020 lojas e restaurantes na Disney Springs estarão fechados. 

USA ORLANDO Universal  Orlando Resort
Flexibilização de 

VALIDADE

 Ingresso Promocional 

Promoção 3 Park – 3 Dias – 

Park to Park

19/04/2020

• O Ingresso Promocional Promoção 3 Park – 3 Dias – Park to Park (27026106; 27030276; 

27030904) que tinha validade de uso apenas até 22/05/20 terá sua validade alterada para 

18/12/20. (3rd park free  - promo valid for sale until Feb 2020)

USA ORLANDO GATORLAND Operação normal PARQUE GATORLAND
• O parque continua aberto até novo aviso - https://www.gatorland.com/plan-your-

visit/letter-from-ceo/

USA ORLANDO MEDIEVAL TIMES FECHAMENTO
MEDIEVAL TIMES - 

RESTAURANTE/SHOW
INDEFINIDO

• Restaurante fechado a partir de 16/03 por tempo indeterminado. 

https://www.medievaltimes.com/plan-your-trip/orlando-

fl/index.html?gclid=EAIaIQobChMI18ump-Wf6AIVxoKRCh3n-

QVVEAAYASAAEgK56PD_BwE&gclsrc=aw.ds 

Irá regendar qualquer hóspede com uma reserva CVC para qualquer data futura do show. Se 

o hóspede preferir um reembolso, podemos cancelar , e o Medieval Times irá honrar o 

cancelamento. 

USA ORLANDO CRAYOLA EXPERIENCE FECHAMENTO CRAYOLA EXPERIENCE 28/03/2020
•	Atração fechada de 14/03 à 28/03 - https://www.crayolaexperience.com/covid-19-response 

•	Extensão de 30 dias automática em todos os ingressos válidos, incluindo passes anuais.

USA ORLANDO WONDERWORKS FECHAMENTO WONDERWORKS TEMPO INDETERMINADO ATRAÇÃO FECHADA DESDE 20/03/2020 POR TEMPO INDETERMINADO

USA ORLANDO
ICON - THE WHEEL AT ICON 

PARK - ORLANDO
FECHAMENTO Roda Gigante em Orlando TEMPO INDETERMINADO

ATRAÇÃO FECHADA POR TEMPO INDETERMINADO. Os ingressos a The Wheel at ICON Park 

tem uma validade até por um ano a partir da data da emissão para aqueles que estão 

reprogramando a viagem para os próximos meses. Em caso de cancelamento, quem trabalha 

direto com o sistema Exchange pode realizar o reembolso (refund) diretamente no sistema. 

Os ingressos que são comprados pelo sistema Exchange podem ser cancelados diretamente 

no sistema onde também podem solicitar o reembolso.

USA MIAMI BIG BUS TOURS
PARALISAÇÃO DE 

ATIVIDADES

PASSEIOS PANORAMICOS NO 

BIG BUS TOURS MIAMI
30/04/2020

Todos os tickets podem ser cancelados até 24h antes da data de utilização.

Para bilhetes com uma data de viagem a partir de agora até 30 de abril, serão válidos por 12 

meses; portanto, incentive o cliente a reutilizar seus ingressos em primeira instância, se 

puder reorganizar sua viagem.

USA ORLANDO

WALT DISNEY WORLD 

RESORT - FLORIDA - 

HOTELARIA

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

HOTELARIA DISNEY 31/03/2020

Reservas de hotelaria Disney no período de março 20 à 31 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

 	Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

 	As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

 	Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

 	Enquanto ativas, caso as filiais desejem poderão solicitar alteração, mas se estas forem 

solicitadas via Central de reservas Disney, perderemos o controle da mesma via CVC, 

portanto não poderemos mais visualizar via Juniper e somente poderão acessá-las via Disney;

 	Não sabemos exatamente quando as reservas serão canceladas, vejam em anexo as reservas 

da Al Mundo que já não estão ativas

USA ORLANDO MARRIOTT VACATION CLUB
Flexibilização de 

Cancelamento
HOTELARIA. 30/04/2020

Para hóspedes com reservas existentes para qualquer data futura de chegada, incluindo 

reservas com tarifas pré-pagas que normalmente são mais restritivas, permitiremos 

alterações ou cancelamentos completos sem cobrança até 24 horas antes da chegada, desde 

que a alteração ou cancelamento seja feito até 30 de abril de 2020. Observe que quaisquer 

alterações nas reservas existentes estarão sujeitas à disponibilidade e a quaisquer diferenças 

de tarifa.

USA ORLANDO
UNIVERSAL ORLANDO 

RESORTS - CITY WALK

Fechamento das 

atividades
Estabelecimentos 19/04/2020

ATIVIDADES NO CITY WALK ESTARÁ SUSPENSAS ATÁ 19/04/2020. Encerramos o Universal 

CityWalk no Universal Orlando Resort e no Universal Studios Hollywood.

USA ORLANDO HOTEL - Celebration Suites OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - Rosen Inn 

International
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in  PARA RESERVAS 

REEMBOLSÁVEIS

USA ORLANDO
HOTEL - Rosen Inn At Pointe 

Orlando
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in  PARA RESERVAS 

REEMBOLSÁVEIS

USA ORLANDO

HOTEL - The Avanti Palms 

Resort and Conference 

Center

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - Seralago Hotel & 

Suites Main Gate East
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - Clarion Inn Lake 

Buena Vista, A Rosen Hotel
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in  PARA RESERVAS 

REEMBOLSÁVEIS

USA ORLANDO
HOTEL - Rosen Inn At 

Universal
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL



USA ORLANDO
HOTEL - Maingate Lakeside 

Resort
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in  PARA RESERVAS 

REEMBOLSÁVEIS

USA ORLANDO
HOTEL - Ramada Kissimmee 

Gateway

FECHAMENTO HOTEL E 

RESERVAS CANCELADAS
HOTELARIA 15/04/2020

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

CRISE CORONA VIRUS:

Hotel fechado até 15/04/2020 e todas as reservas CVC confirmadas neste periodo foram 

canceladas. 

USA ORLANDO HOTEL - Rosen Centre Hotel OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 5 dias antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO

HOTEL - Ramada Plaza 

Resort and Suites Orlando 

International Drive

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO

HOTEL - Baymont Inn & 

Suites Orlando/ Universal 

Area

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - Champions World 

Resort
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL e 7 dias 

(20/12/20 a 04/01/21)

USA MIAMI HOTEL - Collins Hotel
FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEL FECHADO ATÉ 30/04/2020.REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do 

check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - Sulaf Hotel LBV 

South, Kissimmee
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL e  15 dias 

(23/12/20 a 03/01/21)

USA MIAMI
HOTEL - Lexington Hotel 

Miami Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 20/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 20/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 

horas antes do check in - REEMBOLSAVEL e 5 dias eventos especiais e 1/1/20 a 18/04/20

USA ORLANDO
HOTEL - Westgate Lakes 

Resort & Spa
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA MIAMI
HOTEL - Quality Inn Miami 

Airport
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO

HOTEL - Sheraton Vistana 

Villages Resort Villas, I-

Drive/Orlando

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - Floridays Resort 

Orlando
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA -

REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL e 14 dias 

alta, pascoa e Natal

USA MIAMI
HOTEL - Newport Beachside 

Hotel & Resort

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEL FECHADO DE 24/03/2020 ATÉ 30/04/2020. Caso haja qualquer reserva confirmada 

neste periodo para o hotel, serão automaticamente canceladas. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO
HOTEL - The Enclave Hotel 

& Suites
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO

HOTEL - Red Lion Hotel 

Orlando Kissimmee 

Maingate

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 24 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA ORLANDO HOTEL - Rosen Plaza Hotel OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in

USA MIAMI
HOTEL - Ramada Plaza 

Marco Polo Beach Resort

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. Todas as reservas confirmadas entrea 

23/03/2020 e 31/05/2020 devem ser canceladas ou reagendadas.REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in - REEMBOLSAVEL

USA MIAMI HOTEL - The Mimosa Hotel OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA 30/04/2020
HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020.REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Monumental Hotel 

Orlando I-Drive
Fechamento do hotel HOTELARIA 01/05/2020

HOTEL FECHADO DE 03/04/2020 ATÉ 01/05/2020. Todas as resservas in house ou 

confirmadas neste hotel, serão trasnferidas para outra propriedade da rede Monumental 

Movieland Hotel. Quem não quiser mudar para este hotel pode cancelar sem cobrança e ter 

reembolso. 

USA MIAMI HOTEL - The Colony Hotel OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA 30/04/2020
HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020.REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Fontainebleau 

Miami Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL 
HOTELARIA 23/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020/ ATÉ 23/042020.

Qualquer reserva confirmada ou que chegarem parao o hotel neste periodo será 

automaticamente cancelada. 

REGRA DE CANCELAMENTO PADRAO - 3 dias antes do check in - multa 1 noite (2020: May 1-

20, May 26-Jun 30, Jul 5- Sep 2, Sep 8-30)

7 dias antes do check in - multa 1 noite (2020: May 21-25, Jul 1-4, Sep 3-7,Oct 1-Dec 1, Dec 7-

17)

7 dias antes do check in - multa 1 noite (2021: Jan 3- Feb 9, Feb 15- Mar 24, Apr 5- 30)

14 dias antes do check in - multa 1 noite (2020: Dec 2-6 2021: Feb 10-14, Mar 25- Apr 4)

30 dias antes do check in - multa 2 noite  (2020/2021: Dec 20 - Jan 2, 2021)

USA MIAMI
HOTEL - Design Suites 

Miami Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 

horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Casablanca On The 

Ocean West Tower

FECHAMENTO DO 

HOTEL 
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Comfort Inn 

Maingate
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 24 HORAS  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Lake Buena Vista 

Resort Village & Spa
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas antes do check in.

USA ORLANDO HOTEL - Midpointe Hotel OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 48 horas antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Coco Key Hotel And 

Water Resort - Orlando

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 01/05/2020

HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 01/05/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 4 

dias antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Holiday Inn Miami 

Beach-OceanFront

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 20/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 20/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 

horas antes do check in e 5 dias eventos especiais e 1/1/20 a 18/04/20

FEC MIAMI
HOTEL - Holiday Inn Port Of 

Miami-Downtown

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020.REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Four Points By 

Sheraton Miami Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in e  5 dias eventos especiais e 1/1/20 a 18/04/20

USA ORLANDO
HOTEL - Wingate By 

Wyndham Kissimmee
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 48 horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Best Western 

Atlantic Beach Resort

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 20/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 20/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 

72horas antes do check in e 5 dias eventos especiais e 1/1/20 a 18/04/20

USA ORLANDO
HOTEL - Legacy Vacation 

Club Kissimmee
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72horas antes do check in.

USA ORLANDO

HOTEL - Hawthorn Suites By 

Wyndham Orlando Lake 

Buena Vista

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72horas antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Staysky suites – I 

Drive Orlando
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72horas antes do check in.



USA ORLANDO
HOTEL - Worldquest 

Orlando Resort
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72horas antes do check in.

USA ORLANDO

HOTEL - Sheraton Vistana 

Resort Villas, Lake Buena 

Vista/Orlando

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72horas antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Westgate Blue Tree 

Resort

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 21/05/2020

HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 21/05/2020. TODAS AS RESERVAS CONFIRMADAS NESTE 

PERIODO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADAS SEM COBRANÇA.REGRA DE 

CANCELAMENTO PADRÃO - 72horas antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Destiny Palms 

Hotel

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 31/04/2020

HOTEL PERMANECE FECHADO ATÉ 31/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 

72horas antes do check in.

USA ORLANDO

HOTEL - Wyndham Lake 

Buena Vista Disney Springs 

Resort Area

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Hampton Inn 

Hallandale Beach/Aventura
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 48 horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Pestana Miami 

South Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in, 100% de multa total / 14 dias antes do check in 

Feriados e eventos especiais multa total de 100%

USA ORLANDO

HOTEL - Best Western 

International Drive - 

Orlando

OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 48 horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Even Hotel Miami 

Airport

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Element By Westin 

Miami International Airport 

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas antes do check in.

USA MIAMI HOTEL - Generator Miami
FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA ORLANDO HOTEL - Westgate Palace FECHAMETO DO HOTEL HOTELARIA 21/05/2020

HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 21/05/2020. TODAS AS RESERVAS CONFIRMADAS NESTE 

PERIODO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADAS SEM COBRANÇA.REGRA DE 

CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL -Meliá Orlando Suite 

Hotel At Celebration
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Westgate Town 

Center Resort & Spa
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Holiday Inn Resort 

Orlando-Lake Buena Vista
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Hampton Inn 

Airport East, Miami

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO HOTEL - Westgate Towers
FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 21/05/2020

HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 21/05/2020. TODAS AS RESERVAS CONFIRMADAS NESTE 

PERIODO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADAS SEM COBRANÇA.REGRA DE 

CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA MIAMI HOTEL - The Kent Hotel
FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA MIAMI

HOTEL - Courtyard By 

Marriot Miami Aventura 

Mall

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 24 horas  antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Hilton Garden Inn 

Miami Dolphin Mall

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 48 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Legacy Vacation 

Club Lake Buena Vista
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Country Inn & 

Suites By Radisson Orlando
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Rosen Shingle 

Creek
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - The Marseilles 

Hotel

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA MIAMI HOTEL - Ocean Five Hotel
FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA TEMPO INDETERMINADO

HOTEL FECHADO A PARTIR DE 23/03/2020 POR TEMPO INDETERMINADO. REGRA DE 

CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Westgate Leisure 

Resort

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 21/05/2020

HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 21/05/2020. TODAS AS RESERVAS CONFIRMADAS NESTE 

PERIODO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADAS SEM COBRANÇA.REGRA DE 

CANCELAMENTO PADRÃO - 72 horas  antes do check in.

USA MIAMI
HOTEL - Blue Moon Hotel, 

Autograph Collection

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEIS DE MIAMI FECHADOS DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO 

PADRÃO - 48 horas  antes do check in.

USA ORLANDO HOTEL - The Point Orlando OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 48 horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Red Lion Orlando 

Lake Buena Vista South

FECHAMENTO DO 

HOTEL 
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEL PERMANECE FECHADO AATÉ 30/044/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 24 

horas  antes do check in.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's All-Star 

Movies Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.



USA ORLANDO
HOTEL - Disney's All-Star 

Sports Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Pop 

Century Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Art Of 

Animation Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's All-Star 

Music Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO

HOTEL - Disney's Port 

Orleans Resort - French 

Quarter

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.



USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Caribbean 

Beach Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Animal 

Kingdom Lodge

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL -Disney's Port 

Orleans Resort - Riverside

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL -Disney's 

Contemporary Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL -Disney's Grand 

Floridian Resort & Spa

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.



USA ORLANDO
HOTEL -Disney's Old Key 

West Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Beach club 

Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Saratoga 

Springs Resort & Spa

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Yacht Club 

Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO

HOTEL - Disney's Animal 

Kingdom Villas - Kidani 

Village

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.



USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Boardwalk 

Villas

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Beach Club 

Villas

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO

HOTEL - Bay Lake Tower At 

Disney's Contemporary 

Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020  POR TEMPO INDETERMINADO 

Reservas de hotelaria Disney no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

20/03/2020 até 30/04/2020  serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do 

fornecedor. Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais 

períodos (sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via 

Orbium ao CCO ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou 

VM. As reservas poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Disney's Polynesian 

Village Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

+

Flexibilização de 

Cancelamento

HOTELARIA DISNEY TEMPO INDETERMINADO

CANCELAMENTO PADRÃO: 7 dias antes do check in.

CANCELAMENTO CRISE CORONA VIRUS:

 Hotéis Disney  - estarão fechados de 20/03/2020 POR TEMPO INDETERMINADO.

Reservas de hotelaria Disney no período de março 20 à 31 serão canceladas 

automaticamente pela Central de Reservas da Disney.

Após o cancelamento receberemos relação das reservas;

As reservas não serão cobradas da CVC, portanto o reembolso poderá ser efetivado de 

imediato às filiais, caso desejem;

Mesmo que as reservas se estendam até Abril, havendo qualquer dia dentro do período 

informado, estas também serão canceladas;

Todas as reservas de hotelaria Disney que estejam compreendidas dentro do período de 

Março 20 à 31 serão automaticamente canceladas pela Central de Reservas do fornecedor. 

Lembrando que a Disney está a disposição, caso haja interesse, de alterar tais períodos 

(sujeito à disponibilidade), neste caso as solicitações deverão ser enviadas via Orbium ao CCO 

ou aguardar o cancelamento e efetivar uma nova reserva através do VC ou VM. As reservas 

poderão ser reembolsadas 100%, não haverá multas.

Passageiros que ainda não tiverem feito check in podem cancelar futuras reservas e não 

terão nenhuma penalidade. Qualquer reserva com check in até 30-JUNHO-2020 poder ser 

alterada ou cancelada sem cobrança.

USA ORLANDO
HOTEL - Cabana Bay Beach 

Resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

HOTELARIA UNIVERSAL 19/04/2020

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020.

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Os hóspedes podem modificar ou cancelar as reservas de quartos realizadas durante o 

período de fechamento, sem multa ou taxa. Durante o período de fechamento, as taxas de 

cancelamento serão dispensadas para reservas canceladas antes de 24 horas da data de 

check-in.

Para reservas efetuadas com chegadas planejadas para até 19 de abril, solicitamos que você, 

agente de viagem, cancele a reserva e comunique aos consumidores que eles receberão um 

reembolso total. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com seu representante de 

vendas.



USA ORLANDO

HOTEL - Universal Endless 

Summer Resort Surfside Inn 

And Suites

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

HOTELARIA UNIVERSAL 19/04/2020

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até  19/04/2020.. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Os hóspedes podem modificar ou cancelar as reservas de quartos realizadas durante o 

período de fechamento, sem multa ou taxa. Durante o período de fechamento, as taxas de 

cancelamento serão dispensadas para reservas canceladas antes de 24 horas da data de 

check-in.

Para reservas efetuadas com chegadas planejadas para até 19 de abril, solicitamos que você, 

agente de viagem, cancele a reserva e comunique aos consumidores que eles receberão um 

reembolso total. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com seu representante de 

vendas.

USA ORLANDO
HOTEL - Hard Rock Hotel At 

Universal Orlando resort

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

HOTELARIA UNIVERSAL 19/04/2020

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até  19/04/2020.

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Os hóspedes podem modificar ou cancelar as reservas de quartos realizadas durante o 

período de fechamento, sem multa ou taxa. Durante o período de fechamento, as taxas de 

cancelamento serão dispensadas para reservas canceladas antes de 24 horas da data de 

check-in.

Para reservas efetuadas com chegadas planejadas para até 19 de abril, solicitamos que você, 

agente de viagem, cancele a reserva e comunique aos consumidores que eles receberão um 

reembolso total. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com seu representante de 

vendas.

USA ORLANDO
HOTEL - Universal's 

Aventura Hotel

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

HOTELARIA UNIVERSAL 19/04/2020

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até  19/04/2020.

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Os hóspedes podem modificar ou cancelar as reservas de quartos realizadas durante o 

período de fechamento, sem multa ou taxa. Durante o período de fechamento, as taxas de 

cancelamento serão dispensadas para reservas canceladas antes de 24 horas da data de 

check-in.

Para reservas efetuadas com chegadas planejadas para até 19 de abril, solicitamos que você, 

agente de viagem, cancele a reserva e comunique aos consumidores que eles receberão um 

reembolso total. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com seu representante de 

vendas.

USA ORLANDO
HOTEL - Loews Royal Pacific 

Resort At Universal Orlando

FECHAMENTO 

HOTELARIA E 

CANCELAMENTO 

RESERVAS

HOTELARIA UNIVERSAL 19/04/2020

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Hotelaria Universal orlando fechada de 20/03/2020 até 19/04/2020. 

Para todos os hóspedes que estão conosco, processaremos um reembolso na recepção para 

todas as noites não utilizadas.

Os hóspedes podem modificar ou cancelar as reservas de quartos realizadas durante o 

período de fechamento, sem multa ou taxa. Durante o período de fechamento, as taxas de 

cancelamento serão dispensadas para reservas canceladas antes de 24 horas da data de 

check-in.

Para reservas efetuadas com chegadas planejadas para até 19 de abril, solicitamos que você, 

agente de viagem, cancele a reserva e comunique aos consumidores que eles receberão um 

reembolso total. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com seu representante de 

vendas.

USA ORLANDO
HOTEL - Saratoga Resort 

Villas Kissimmee
OPERAÇÃO NORMAL HOTELARIA - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 24 horas antes do check in.

USA ORLANDO
VHC -Casas Economicas 

Lucaya Village
OPERAÇÃO NORMAL CASAS DE FÉRIAS VHC - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA ORLANDO
VHC - Casas De Luxo 

Champions Gate
OPERAÇÃO NORMAL CASAS DE FÉRIAS VHC - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA ORLANDO
VHC - Casas Moderadas 

Veranda Palms
OPERAÇÃO NORMAL CASAS DE FÉRIAS VHC - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA MIAMI
VHC - VHC Luxury 

Apartments
OPERAÇÃO NORMAL CASAS DE FÉRIAS VHC - REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 7 dias antes do check in.

USA ORLANDO

MERLIN ATTRACTIONS - 

Madame Tussauds Orlando 

e SEA LIFE Orlando 

Aquarium

ATRAÇÕES FECHADAS
Madame Tussauds e SEA LIFE 

Orlando Aquarium
-

ATRAÇÕES PERMANECEM FECHADAS ATÉ SEGUNDA ORDEM. Cencelamento sem custo pelo 

portal de emissao dos tickets. Os tickets cancelados serão reembolsados.  ATENÇÃO: Se o 

voucher já foi entregue ao cliente,é necessário informar ao cliente que está canelado e não 

pode ser usado. Caso um cliente chegue nos estabelecimentos com um voucher cancelado, o 

fornecedor não pode garantir que a entrada será negada, e caso ele entre com o voucher 

mesmo cancelado, a CVC será cobrada nomalmente. Se   o voucher foi cancelado  e o cliente 

tentar entrar para usá-lo, o fornecedor não pode garantir 100% de que a equipe nao receberá 

o voucher inválido. Portanto, se o hóspede manteve o voucher, entrou na atração e resgatou 

o voucher - o Merlin Orlando cobrará por esse resgate.

USA ORLANDO HOTEL - Caribe Royale Fechamento do hotel Hotelaria 15/05/2020 Hotel permanece fechado até segunda ordem.

USA ORLANDO HOTEL - Buena Vista Suites Fechamento do hotel Hotelaria 16/05/2020 Hotel permanece fechado até segunda ordem.

USA ORLANDO
HOTEL - Suites on South 

Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 31/04/2020

HOTEL PERMANECE FECHADO ATÉ 31/04/2020. REGRA DE CANCELAMENTO PADRÃO - 

72horas antes do check in.

USA ORLANDO WONDERWORKS
FECHAMENTO DOS 

SERVIÇOS
WONDERWORKS TEMPO INDETERMINADO ATRAÇÃO PERMANECE FECHADA ATÉ SEGUNDA ORDEM. 

USA ORLANDO
HOTEL - Hilton Orlando 

Buena Vista Palace

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 30/04/2020

HOTEL PERMANECE FECHADO ATÉ 30/04/2020. Todas as reservass neste periodo serão 

canceladas automaticamente. 

USA ORLANDO ZECTUS
Flexibilização de 

cancelamento
Serviços de ingressos TEMPO INDETERMINADO

VERIFICAÇÃO CASO A CASO PARA CANCELAMENTOS E REEMBOLSOS. Devido ao Corona Virus 

(COVID-19) algumas atrações estão sendo canceladas. Solicitamos que tenham paciência e 

aguardem para mais informações referente aos prazos para os reembolsos devidos e 

alteração de datas pois este é um acontecimento inusitado e por isso não há procedimento 

pré estabelecido.

USA MIAMI HOTEL - The Alxander Hotel Fechamento do hotel hotelaria 30/04/2020 HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020



USA ORLANDO Star Wars Rival Run 2020
CANCELAMENTO DAS 

ATIVIDADES

Fim de semana de Star Wars 

Rival Run 2020
-

O fim de semana de Star Wars Rival Run 2020 será cancelado. Todos os participantes do fim 

de semana Rival Run de Star Wars no Walt Disney World Resort que adquiriram seus 

registros no runDisney.com receberão um reembolso pelo registro de corrida.

USA MIAMI
HOTEL - South Beach Group 

Hotels
Fechamento do hotel HOTELARIA 22/04/2020

Os hoteis da rede South Beach Group Hotels permanecem fechados de 24/03/2020 até 

22/04/2020

USA MIAMI
HOTEL - Four Palms Hotel 

Miami Beach

FECHAMENTO DO 

HOTEL
HOTELARIA 20/04/2020 HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 20/04/2020

USA ORLANDO
HOTEL - Legacy Vacation 

Resorts Orlando
Fechamento do hotel HOTELARIA. 31/05/2020 HOTEL FECHADO DE 29/03/2020 ATÉ 31/05/2020

USA ORLANDO
HOTEL - Legacy Vacation 

Resorts Lake Buena Vista
Fechamento do hotel HOTELARIA. 31/05/2020 HOTEL FECHADO DE 29/03/2020 ATÉ 31/05/2021

USA PALM COAST
HOTEL - Legacy Vacation 

Resorts Palm Coast
Fechamento do hotel HOTELARIA. 01/06/2020 HOTEL FECHADO DE 29/03/2020 ATÉ 31/05/2022

USA MIAMI
HOTEL - Marriott Stanton 

South Beach
Fechamento do hotel HOTELARIA 22/04/2020

HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 22/04/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 

USA ORLANDO
HOTEL - Hilton Lake Buena 

Vista
Fechamento do hotel HOTELARIA 30/04/2020 HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2020

USA ORLANDO
HOTEL - Hilton Buena Vista 

Palace
Fechamento do hotel HOTELARIA 01/05/2020 HOTEL FECHADO DE 23/03/2020 ATÉ 30/04/2021

USA
FORT 

LAUDERDALE

HOTEL - Marriott W Fort 

Lauderdale
Fechamento do hotel HOTELARIA 26/05/2020

HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 26/05/2020. HOTEL FECHADO DE 27/03/2020 ATÉ 

26/05/2020. Todas as reservas confirmadas durante este periodo foram canceladas 

automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá reembolsar em caso de reconfirmação 

da reserva. 

USA
LAKE WALES - 

FLORIDA

HOTEL - Westgate River 

Ranch Resort & Rodeo
Fechamento do hotel HOTELARIA 21/05/2020 HOTEL FECHADO DE 27/0/2020 ATÉ 21/05/2020

USA ORLANDO
UNIVERSAL - The Blue Man 

Group

FECHAMENTO PARQUES 

E COMPLEXO
SHOWS 19/04/2020

 Todos que foram impactados em shows nas datas de fechamento, nõs avisamos voces e 

automaticamente foi processado o reembolso, para todos os outros casos futuros voces 

poderão pedir para o fornecedor o reembolso e será analisado caso a caso, não há regra 

definida, mas o sistema usado chama-se Starlite e nele não há a opção de pedir reembolso, 

terá mesmo que ser feita via email.

USA ORLANDO

HOTEL - Marriott Gaylord 

Palms Resort & Convention 

Center

Fechamento do hotel HOTELARIA MARRIOTT 30/04/2020

HOTEL FECHADO DE 25/03/2020 ATÉ 26/05/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 

USA ORLANDO

HOTEL - Marriott 

Renaissance Orlando at 

SeaWorld

Fechamento do hotel HOTELARIA MARRIOTT 31/05/2020

HOTEL FECHADO DE 21/03/2020 ATÉ 31/05/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 

USA TAMPA

HOTEL - Marriott 

Renaissance Tampa 

International Plaza Hotel

Fechamento do hotel HOTELARIA MARRIOTT 01/06/2020

HOTEL FECHADO DE 26/03/2020 ATÉ 01/06/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 

USA
FORT 

LAUDERDALE

HOTEL - Marriott Fort 

Lauderdale Marriott Harbor 

Beach Resort & Spa

Fechamento do hotel HOTELARIA MARRIOTT 30/04/2020

HOTEL FECHADO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 

USA MIAMI
HOTEL - MArriott Miami 

Airport Marriott
Fechamento do hotel HOTELARIA MARRIOTT 30/06/2020

HOTEL FECHADO DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 

USA ORLANDO

HOTEL - Marriott JW 

Marriott Orlando Grande 

Lakes

Fechamento do hotel HOTELARIA MARRIOTT 30/04/2020

HOTEL FECHADO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020. Todas as reservas confirmadas durante 

este periodo foram canceladas automáticamente. informar aos cliente, hotel não irá 

reembolsar em caso de reconfirmação da reserva. 


