
 
 

REGRAS DE HOSPEDAGEM 

  

·         Desistência sem cancelamento 

Caso o turista não compareça na data prevista de chegada, sem comunicar 
previamente por escrito ao responsável, será considerado “desistência sem 
cancelamento”, com retenção de 100% do valor pago. 
  

·         Desistência com cancelamento 

Se precisar suspender ou cancelar a reserva, faça-o o quanto antes para dar 
ao Receptivo Familiar a oportunidade de ocupar o quarto. 
 

Cancelamentos devem ser realizados por escrito, seguindo os prazos e multas 
estabelecidas pela Embratur (161/85): 
 

 Mais de 21 dias de aviso prévio – 10% do preço 

 Entre 20 e 8 dias – 20% 

 Entre 7 e 4 dias – 50% 

 Menos de três dias – 100% 

  

·         Desistência após a chegada 

Se desistir da reserva após sua chegada ou desistir de algum serviço incluso 
na hospedagem, não terá direito a qualquer tipo de restituição, acarretando a 
perda total da quantia paga. Como também sua saída antecipada não dará 
direito a reembolso em dinheiro ou crédito em novas diárias. 
  

·         Desistência por parte do Receptivo Familiar 

Após confirmação da reserva, caso haja desistência por parte do Receptivo 
Familiar devido a imprevistos pessoais (tais como morte ou doença na 
família),o anfitrião se compromete a providenciar outro Receptivo Familiar com 
perfil semelhante. Caso o hóspede não aceite a troca, poderá remarcar com o 

mesmo Receptivo Familiar em outra datadentro do período de 6 meses ou receberá a 
devolução do valor pago. 



 
 

  

·         Reserva e Pagamento 

As solicitações de Reservas nos Receptivos Familiares do PTS deverão ser 
enviadas através da Ficha de Reserva por fax, e-mail ou telefone, conforme 
indicação no site. 
  
Ao receber a CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, o depósito de 50% do 
valor total deverá ser efetuado, respeitando a antecedência mínima de 7 dias 
antes da chegada do hóspede na localidade a ser visitada. 
O comprovante do depósito deverá ser enviado ao responsável pela reserva. 
Caso não seja possível, deverá ser apresentado na chegada ao Receptivo 
Familiar. 
O saldo restante deverá ser pago diretamente ao anfitrião na data de saída. 
Confirmada a disponibilidade e recebido o depósito, o responsável pela reserva 
enviará a CONFIRMAÇÃO DE RESERVA  na qual constará o nome, endereço 
e telefone do anfitrião. 
  

ATENÇÃO: Somente mediante pagamento, a reserva estará confirmada. 
  

·         Agências e Operadoras: Apenas a hospedagem nos Receptivos 
Familiares deverá ser comercializada por agências e operadoras. Pela própria 
natureza do Programa, outros serviços que venham a ser contratados pelo 
hóspede, tais como refeições, atividades e passeios, deverão ser pagos 
diretamente ao prestador de serviço na localidade visitada. 

Agências e operadoras deverão cobrar pelos seus serviços diretamente 
de seus clientes, uma vez que não serão comissionadas pelo Programa. 

  

  

·         Descontos: Para grupos acima de 15 pessoas poderá ser dado um 
desconto de 5%. A solicitação deverá ser feita por escrito e enviada para o 
representante do grupo gestor da localidade escolhida. 

 


