
DECLARAÇÃO DE

PORTE DE DOCUMENTOS
E SEGUROS DE VIAGEM

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO
AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

PASSAPORTE

Seu passaporte deve ter validade mínima de 6 meses, a partir da 

data do término da viagem pretendida.A validade do passaporte 

inferior a 6 meses impedirá seu embarque.

VISTOS

No momento, os vistos necessários para embarque nos cruzeiros 

fluviais da Amawaterways estão relacionados abaixo, de acordo 

com o roteiro de sua viagem:

EUROPA

Necessário passaporte com validade mínima de 6 meses.

SERVIA

Brasileiros precisam providenciar visto no Brasil.

CAMBOJA

Todas as nacionalidades precisam de visto de entrada, 

mas como não existe representação consular no Brasil, o 

visto poderá ser tirado na entrada do país. Os hóspedes 

precisam apresentar passaporte com validade mínima 

de 6 meses e 1 foto 5x7 recente. Será cobrado uma taxa 

aproximadamente de US$ 25.00 para estadia de até 1 mês 

ou US$ 45.00 para estadia maiores. 

VIETNÃ

Brasileiros precisam providenciar visto no Brasil, bem como 

vacina de febre amarela internacional.

Estas informações podem sofrer alterações a qualquer 
momento, sem prévio aviso, então é necessário 
consultar os órgãos consulares e/ou despachantes 
para atualização e informações para a obtenção dos 
vistos necessários. Recomendamos que obtenham a 
documentação necessária antes da aquisição de sua 
viagem. Não nos responsabilizamos por vistos negados 
que impeçam o seu embarque.

TRANSFER

Temos disponíveis, a um custo adicional, diversos traslados do 

aeroporto para  o porto de embarque (ou ao contrário)  que 

devem ser solicitados com uma antecedência mínima de 30 dias 

antes do embarque. 

Consulte seu agente de viagens sobre as tarifas. 

Atualizado em 19/04/2011

SEGURO

É de suma importância a aquisição de um seguro que lhe proteja 

de multas causadas por cancelamentos indesejáveis. Por favor, 

selecione uma das opções de seguro abaixo:

(    ) Travel Ace Marítimo Master - Vietnã, Camboja e Rússia

(    ) Travel Ace Marítimo Euro – Europa

(    ) Travel Ace Marítimo Embaixadas – Europa

(    ) Não adquiri nenhum dos seguros acima

Período do seguro:    à   

Navio:    Data:    

Declaro que me foram oferecidos os seguros e que tive 
esclarecimentos sobre suas importâncias e coberturas para 
os casos de cancelamento do cruzeiro. Declaro ainda que li e 
recebi informações do meu agente de viagens e estou ciente 
que o não cumprimento de qualquer das exigências descritas 
impedirá o meu embarque ou prejudicará minha viagem. 

Assinatura do Pagante:     

Assinatura:      

Data:    RG:     

Navio:        

Data do embarque:      

Número de confirmação:      

Relação de viajantes: 
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