
 

Dear Parents: 
 

 Prezados Pais:  

A Capital Tours, Inc. juntamente com a Escola Whitcomb Middle, estão felizes em anunciar a nossa excursão de 2017 para 

Washington, DC. Estudantes e acompanhantes sairão da escola no dia 6 de junho de 2017 às 6:00 da manhã e retornarão no 

dia 9 de junho de 2017 aproximadamente às 9:30 da noite. Enquanto estiverem em Washington, DC, o passeio deles será 

conduzido por um guia de excursão com experiência. Está incluido no pacote de turismo nove refeições, transporte, 

hospedagem, ingressos, taxas do guia, serviços de turismo, seguro completo (veja abaixo), atividades à tarde, taxas do 

hotel/restaurante e a gorjeta está incluida no pacote de turismo. Além disso, foram contratados oficiais de segurança que 

fornecerão uma segurança extra para cada grupo nas noites que eles estiverem no hotel. Embora que o exemplo do itinerário 

esteja anexo, abaixo estão listados alguns destaques dos programas oferecidos com o contrato com a Capital Tours, Inc.: 
 

* Passeio totalmente guiado desde a chegada no primeiro dia até o último dia da partida. 
* Acomodações no Comfort Inn - Pentagon, com banheiro privado, ar condicionado, com base quádrupulo para 

estudantes, e base dupla para adultos. 
* Enquanto em Washington, DC, o transporte será feito por um serviço de ônibus, com ar condicionado e com lavatório. 
• A Capital Tours,Inc. mantem um seguro de responsabilidade requerido pelo N.T.A. Cada membro do seu grupo está coberto 

até $5,000.00 para acidentes médicos, $2,000.00 para gastos médicos e com hospital devido a doença, até $3,000.00 para 

 acidente de morte e desmembramento e $1,000.00 para acidente dental. 
 

O custo para este passeio, incluindo o transporte, é de $699.00 por estudante. A data para a registração foi 

estabelecida para o dia 12 de Dezembro, 2016. 

Para registrar: Por favor preencha o cartão de registro anexo e retorne o envolope anexo para a escola com um depósito 

de $200.00 (no qual $125.00 não é reembolsável) até dia 16 de dezembro, 2016 OU você pode ir ao www.capitaltours.net e 

registrar online. Por favor faça os cheques em nome de Capital Tours, Inc. e  ENVIE para: 

Capital Tours, Inc. 

200 Merrimack Street, Suite 401 

Haverhill, MA 01830 

Os pais que desejam pagar com cartão de crédito ou através da sua conta Pay Pal deve primeiro registrar a sua criança 

usando o cartão de inscrição em anexo. Em seguida, você receberá um e-mail confirmando que a sua criança está 

registrada. Assim que você receber o e-mail, você conseguirá pagar on-line registrando no www.mycapitaltours.com. 

OBSERVE: Se o valor do depósito não for recebido – o registro não será considerado completo. 

 
Se a sua conta acabar sendo paga em excesso devido a arrecadações de fundos ou bolsas de estudo aplicados após 

que o seu pagamento final for recebido, os reembolsos serão emitidos por cheque 30 dias antes da data da partida 

para a viagem. 

 
Seguro opcional de cancelamento de viagem é oferecido pela Travel Insured International para uma taxa adicional de US $ 37.5O.  

Entre em contato com a Capital Tours no 978-373-9140 se você desejar escolher esta opção ou marque a caixa no cartão de registro. 

 
Pagamento 1                       $200.00 ($125.00  não reembolsável)      Data de vencimento: 12 de dezembro de 2016 

 
Pagamento 2 $225.00                              Data de vencimento: 10 de fevereiro de 2017 

 

Pagamento final $274.00                                 Data de vencimento:  7 de abril, 2017 

 

Se você tem alguma pergunta, por favor contate o Sr. Rick Lacina na Escola Whitcomb Middle ou ligue para a  Capital Tours, 

Inc. Segunda a Sexta de 9:00 da manhã às 4:00 da tarde. POR FAVOR, NÃO ENVIE OS PAGAMENTOS PARA A ESCOLA. 

 

OBSERVE: As seguintes regras de cancelamento serão estritamente seguidas: 

Cancelamento até o dia 7 de abril de  2017 – perda de U$125.00. 

Cancelamentos depois de 7 de abril de 2017 estarão sujeitos a despesas adicionais incorridas. 

NÃO HAVERÁ RESTITUIÇÕES PARA CANCELAMENTOS DENTRO DE DUAS SEMANAS DA DATA DA SAÍDA PARA A 

VIAGEM. 

 
OBSERVE: Haverá uma taxa de US$13,00 para cheques devolvidos por qualquer motivo. A Capitol Tours não se 

responsabiliza por objetos deixados no hotel ou no ônibus. 

 
**A Capital Tours reserva o direito de alterar o custo final da viagem no evento improvável que os preços dos combustíveis de 

ônibus aumentarem, o suficientemente para cobrir o custo do combustível para o ônibus da viagem. O aumento total do custo da 

viagem não ultrapassaria US$10,00 por estudante. 

http://www.mycapitaltours.com/


 

 
 
                                                                                                    Escola Whitcomb Middle                                     18 de outubro de 2016 

Viagem “proposta” para Washington DC 

Dia 1                                          6:00 da manhã                                                           Saída da escola 

Terça-feira                                                                                                                     Almoço no caminho (despesa do grupo) 

7 de junho de 2016                 4:00 da tarde                                                             Chegada ao Hotel Comfort Inn- Pentagon*     

                                                   7:00 da noite                                                              Cruzeiro de dança ao luar no cruzeiro Spirit com janta a bordo 

 

Dia 2                                                7:00 da manhã                                     Café da manhã no hotel 

Quarta-feira                                    8:30 da manhã                                    Tirar foto do lado de fora da Casa branca (White House) 

8 de junho de 2016                       10:00 da manhã                                   Foto em grupo no U.S. Capitol Building, Library of Congress (Biblioteca do Congresso) 

                                                         10:40 da manhã                                    Passeio no U.S. Capitol Building (se disponível)  

                                                         12:00 da tarde                                       Almoço no prédio Ronald Reagan 

                                                         1:00 da tarde                                         Embassy Row, Catedral National (passar por perto) 

                                                         2:15 da tarde                                         Newseum (Museu)  

                                                         4:30 da tarde                                         Holocaust Museum – Daniel’s Story (Museu) 

                                                          5:30 da tarde                                         Jantar no National Place  

                                                          7:00 da noite                                         Lincoln Memorial, Vietnam Memorial, Korean War             

                                                                                                                           Veterans Memorial, Jefferson Memorial  

                                                            

Dia 3                                                 7:00 da manhã                              Café da manhã no hotel 

Quinta-feira                                    8:30 da manhã                             Mount Vernon – Washington’s State (Monte Vernon) Agendamentos às 9:20, 9:25, 9:30 e 9:35 da manhã 

9 de junho de 2016                      11:30 da manhã                           Passeio turístico no shopping Smithsonian até as 4:30 da tarde. Almoço com o                            

                                                                                                                   grupo no Museu National Air & Space. Durante este tempo a Capital Tours, Inc.                    

                                                                                                                  recomenda visitar os seguintes museus que historicamente tem sido do                 

                                                                                                                  interesse de estudantes:  Museum of Natural History, Museum of American     

                                                                                                                  History, National Air & Space Museum. 

                                                              4:30 da tarde                          World War II Memorial, FDR Memorial, Martin Luther King, Jr. Memorial. 

                                                              6:00 da noite                            Jantar no restaurante Magill  

                                                              7:30 da noite                           Passeio ao Fantasma de Alexandria (Ghost Tour of Alexandria) 

 

Dia 4                                                   7:00 da manhã                           Café da manhã no hotel e saída do hotel 

Sexta-feira                                        8:30 da manhã                             Arlington National Cemetery (Cemitério Nacional), Iwo Jima Memorial 

10 de junho de 2016                       11:00 da manhã                          Partimos para casa 

                                                            1:00 da tarde                              Almoço no caminho (gasto fornecido) 

                                                            5:30 da tarde                             Jantar no caminho (despesa do grupo)  

' Comfort InnPentagon 2480 

South Glebe Road Arlington, 

VA  22206 

 
Tel. (703) 682-5500



 
FORMULÁRIO DE REGISTRAÇÃO 

Nome do estudante    Escola     _ 

Endereço de residência__________________________Cidade                 Estado  Código Postal  ________  

Nome dos pais    Assinatura dos pais    _ 

Telefone   E-mail      _ 

 

___Pagamento 
anexo 

(POR FAVOR ESCREVA O E-MAIL NITIDAMENTE. Este será o seu ID de usuário) 

__Pagamento será feito com cartão de crédito I conta PayPal 

 

O registro não será considerado completo sem o pagamento do depósito inicial. 

  Por favor, adicione a cobertura de seguro de cancelamento, por um valor de US$37,50 e adicione valor a meu custo total da viagem. 
 

Por favor escreva os cheques 
nominais à: 

CAPITAL TOURS, INC. 
200 Merrimack Street, Suite 401 

Haverhill,MA  01830 



STUDENT 
Plano de proteção de viagem em 

grupo  

Custos do plano de seguro e outros 
serviços que não estão incluídos no seguro 

Cancelamento da viagem                     Custo da viagem*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVEL*INSURED 
INT E R NA T ION A L. 

 

 

 
 
 

 

(não aplicavél se $0 é o custo da viagem) 

Interrupção da viagem                    150%   do custo da viagem* 
($500 returno de avião somente se o valor do custo da viagem for $0) 

Atrazo da viagem - 6 horas $750 ($150/dia) 

Perda de conexão - 3 horas $500 

Bagagem/Efeitos de Perca $1500 
($250 limite  por iten, $500 combinado  limite para itens de valor) ' 

Atrazo da bagagem - 24 horas                                    $300 

Despesas médicas com acidente & doença $25,000 

Evacuação de emergência  & Repatriação $100,000 

Cancelamento por qualquer razão (CFAR)                                    Opcional 
Cobertura de cancelamento de viagem até 48 horas antes da partida; com até 75% 

restituição. Deve ser adquirido no momento da compra plano e antes do pagamento final 

viagem para ser elegível para cobertura de cancelamento por qualquer razão. Após o seu 

pagamento final da viagem, esta cobertura não está disponível. Este benefícios não estão 

disponíveis os residentes do Estado de Nova Iorque. 
 -- 

CAPITAL j; TOURS, INC. 

Informação de pagamento: 
Para comprar o Plano Deluxe de seguro de 
proteção ao estudante com ou sem a opção de 
Cancelamento por qualquer razão, por favor 
envie este formulário com o cheque para: 

 

CAPITAL TOURS, INC. 
200 Merrimack Street, Suite 401 

Haverhill,MA  01830

Serviços Mundial de ajuda em caso 
de emergência  

Incluído 

* Até o menor dos custos de viagem pagos ou o limite de cobertura para que 

os benefícios são solicitados e o custo do plano apropriado tenha sido pagos. 

Limite máximo de R$10.000 

Custo do plano por pessoa+ 
                                         Custo da viagem                                Taxas sem 

       $1- $200                                     $18.75 
      $201-$400                                      $25                           $401-$600                                     $31.25 

                                        $601-$800                                     $37.50 

                                       $801-$1,000                                  $45.83 

                                      $1,501-$2,000                                $81.25 

                                      $2,001-$2,500                                $102.08 

                                      $2,501-$3,000                                $122.91 

 

*CFAR – Cancel for any reason benefit (Cancelamento por 

qualquer razão) não esta disponível para residents 

de Nova York . 

+ O custo do plano incluí seguro e serviços não assegurados  

APLICAÇÃO: 
Nome dos aplicantes:  _ 

 
 

 

Nome da viagem: ----------- 

Data da viagem:  _ 

Telefone de casa:_  _ 

Número do celular:  _ 

E-mail:   _ 

Valor da viagem:  _ 

CFAR opcional: Sim  Não (por favor circule um) 

Valor do custo:  _ 
 
 

 

Assinatura do Pai/Guardião 

Travel Insured International 
T-11047 

P:800 243 3114 F:868-528-8805 

www.travelinsured.com 



Limitações e exclusões gerais  

 
Benefícios de seguro não são pagos para o seguinte: resultantes de suicídio, tentativa de suicídio ou qualquer intencionalmente 

auto-ferimento enquanto são ou insano (estados podem variar); devido a uma condição mental ou condição nervoso, a não ser 

se for hospitalizado; resultante de um ato de guerra declarada ou não declarado; enquanto participa de manobras ou exercícios 

de treinamento de um serviço das forças armadas; enquanto estiver andando, dirigindo ou participando de corridas, ou de 

concursos de velocidade ou resistência; enquanto montanhismo (engajar no esporte de escalar montanhas que exigem 

geralmente a utilização de picaretas, cabos, ou outro equipamento especial); enquanto participa como membro de uma equipe 

em uma competição desportiva organizada; enquanto participa de pára-quedismo, vôo livre, cabo de bungee jumping, mergulho 

ou mergulho em alto mar; enquanto pilota ou aprendendo a pilotar ou atuando como um membro da tripulação de qualquer 

aeronave; recebido como um resultado ou conseqüência de intoxicação, como especificamente definido no certificado, ou sob a 

influência de qualquer substância controlada a menos que administrado por conselho de um médico legalmente habilitado; a que 

uma causa contributiva foi a comissão de tentar cometer um crime ou ser envolvido em uma ocupação ilegal; devido ao parto 

normal, gravidez normal durante os primeiros 9 meses de gravidez ou aborto provocado voluntariamente; de tratamento 

odontológico (exceto como cobertura é contrária especificamente prevista neste); que excedam o valor máximo do benefício 

para cada cobertura anexado no Cronograma de Cobertura e Serviços: ou; devido a uma condição pré-existente, conforme 

definido no Certificado. A limitação de condição pré-existente não se aplica a: (a) Evacuação de Emergência Médica, 

Repatriamento médico e cobertura de retorno de restos mortais; ou (b) para cobrir a cobertura comprada antes de seu 

pagamento final da viagem. 

A seguinte limitação se aplica ao Cancelamento da viagem: Todos os cancelamentos devem ser comunicados diretamente ao 

fornecedor de viagem dentro de 72 horas do evento causando a necessidade de cancelar, a menos que o evento impessa-o que 

ele, em seguida logo que seja razoavelmente possível. Se o cancelamento não for relatado no prazo especificado de 72 horas, a 

companhia não pagará por um custo adicional, o que não teria, acontecido se você notificasse o fornecedor de viagem dentro do  

período especificado. Se o evento o impede de relatar o cancelamento, a exigência de aviso prévio de 72 horas não se aplica; No 

entanto, você deve, se solicitado, fornecer prova de que tal evento impediu-lhe de relatar o cancelamento dentro do período 

especificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este documento contém destaques do plano. O Plano contém os benefícios de seguro escritos pela Compania de 

Seguros de incêndios dos Estados Unidos. Fairmont especialty e Crum & Forster são marcas registradas da United 

States Companhia de Seguros de incêndio. O grupo de empresas Crum & Forster é classificado A (Excelente) pela AM 

Best Company 2015. O Plano contém também serviços de assistência de viagem não assegurados que são fornecidos 

por uma organização independente, On Call Internacional e não pela compania de Seguros de incêndio dos Estados 

Unidos ou da Travel Insured Internacional. Revise o documento do plano para termos completos, incluindo benefícios, 

condições, limitações e exclusões que se aplicam. O documento do plano será fornecido a você pelo seu fornecedor de 

viagem no ato da compra do plano. Coberturas podem variar e não toda a cobertura está disponível em todas as 

jurisdições. 

 
T-11047 



Detalhes de cobertura 
Restrições aplicam – veja o documento do plano para o detalhe 
completo de cobertura  . 

Proteção de viagem  

Cancelamento/Interrupção da viagem 

Fornece reembolso até o seu custo por inteiro, pré-pago, o 

custo viagem não reembolsável quando você é forçado a 

cancelar ou interromper devido a: 

• Doença imprevista, lesão acidental, ou morte. 

(certas exclusões aplicam.) 

• Greve que causa interrupção de serviços. 

• Condições climáticas causando atraso ou cancelamento 
da viagem. 

• A pessoa que tem o seguro é sequestrado, colocado 

em quarentena, obrigados a servir em um júri, 

obrigados a comparecer como testemunha em uma 

ação legal, o local de residência primária é inabitável 

por um incêndio, inundação ou outro desastre 

natural; ou roubo. 

• Falência ou inadimplência do seu fornecedor de viagem. A 

cobertura não é fornecido para a falência ou 

incumprimento da agência de quem você adquiriu os 

arranjos terra/Mar. 

• Incidentes de terroristas que ocorre dentro dos 
limites territoriais da cidade listada no seu 
itinerário; 

• Você são militares, e são chamados ao dever 

de emergência para um desastre diferente de 

guerra. 

• Estar envolvido em um acidente de trânsito apoiada 

por um relatório da polícia, enquanto a caminho de 

saída. 

• A morte ou hospitalização de seu anfitrião no 

destino; 

• Desastre natural no local de seu destino que torna 

acomodações inabitáveis. 

Atraso da viagem  
Reembolso de até US$150 por dia, quando você 
está no caminho mas atrasado para ou partindo da 
viagem assegurada por 6 ou mais horas. 
Despesas cobertas incluem: 

• Acomodações pré-pagas, não usadas, não-

reembolsáveis na terra e água  

• Transporte adicional para juntar a viagem ou 

retornar para casa 

• Despesas adicionais razoáveis para refeições e 

alojamento. 
 

Perda de conexões  
Reembolso de até US$500 em despesas não planejadas 

para se juntar a sua viagem quando um portador comum 

atrasa 3 horas e faz com que você perca um cruzeiro ou 

uma viagem de partida. Despesas incluem acomodações 

razoáveis, as despesas de refeição, e os pagamentos não 

reembolsáveis para a porção não utilizada do seu cruzeiro 

ou de viagem. A cobertura não será fornecida aos indivíduos 

que são capazes de cumprir sua partida programada, mas 

cancelar sua viagem devido a condições climáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

T-11047 

Proteção de bagagem  

Bagagem/Pertences pessoais: 

Reembolso por perda, roubo, ou dano a bagagem e 

pertences pessoais de até o beneficio máximo. Recibos 

são necessários para reembolso. 

Atraso de bagagem (Viagem de ida somente): 

Reembolso para despesas de pertences pessoais 

necessários, se a sua bagagem está atrasada ou 

perdida por mais de 24 horas a partir do momento que 

você chegar ao destino indicado no bilhete, exceto 

viagem até o destino final ou seu local de residência. 

 

Despesas médicas com acidente de emergência e 
doença: 

Até US$25.000 para cobrir os custos do tratamento 

quando o acidente ou se ficar doente durante a 

viagem. 

Despesas médicas cobertas são serviços e 

materiais necessários que são recomendados pelo 

médico. Eles incluem, mas não estão limitados a: 

• Serviços de um médico; 

• Encargos de internamentos hospitalares e 

utilização de salas de cirurgia; taxas de 

anestésicos (incluindo administração); 

• Exames de raio-x outratamentos, testes de laboratório; 

serviço de ambulância; e drogas, medicações, 

serviços protéticos e terapêuticos e materiais. 

Emergência Médica Evacuação/Repatriação: 
Até US$100.000 para transportá-lo a um tratamento 

mais próximo por padrões dos EUA e voltar para 

casa quando você puder ir de avião. 

Todos os transportes devem ser autorizados e 

organizados pela Empresa de Assistência. 

Serviços de ajuda de emergência não assegurados  
O recurso de Assistência de Viagem fornece uma 

variedade de serviços relacionados com viagens. 

Alguns dos serviços oferecidos incluem: 

• Encaminhamento médico ou legal 

• Garantia de internação 

• Serviço de tradução  

• Recuperação de bagagem perdida 

• Informação sobre vacinação  

• Passaporte / informação de visto  

• Adiantamento em dinheiro de emergência 

• Medicamento com receita médica/ reposição de 
óculos de grau 

• Fiança 

Insenção de exclusão de condição médica pré-

existente  
Disponível até o pagamento final da viagem. 

 

Condições pré-existentes estão excluídas a menos que o 

certificado é adquirido até ou antes do pagamento final da 

viagem; a reserva para a viagem coberta deve ser a 

primeira e única reserva para este período de viagem e de 

destino; Você compra a cobertura não-reembolsável para o 

custo total da sua viagem, e você não está incapacitado a 

partir de viagem no tempo que você pagar o valor total. 


