
 

 
Regulamento de remarcação e cancelamento de viagens em meio a Pandemia - COVID 19 

 
Se você tem uma viagem conosco no período de 30/03 até 01/06, sua viagem será remarcada 
para garantir a sua segurança e a de nossa Equipe J Lembramos que toda essa situação é, de 
fato, desconfortável para todos e que, se pudéssemos, estaríamos sempre viajando por aí, no 
entanto, o momento requer prudência, responsabilidade e paciência!  
 

• Caso sua viagem tenha sido cancelada, já falamos com você em particular. Não há 
necessidade da leitura desse documento, pois esses pontos já foram esclarecidos. 

• Caso sua viagem tenha sido remarcada para outra data, entramos em contato com 
você informa-lhe a nova data. Um voucher de crédito no valor total que você já pagou 
será gerado automaticamente para todos e tudo o que você deve fazer para utilizar o 
seu voucher é entrar em contato conosco via e-mail solicitando a mudança de data ou 
destino, caso você não possa comparecer na data remarcada. Se você não puder viajar 
na nova data, não se preocupe, você poderá utilizá-lo dentro do período de 1 ano a 
partir da data original de sua viagem! Quando quiser viajar novamente, basta entrar 
em contato conosco e solicitar utilização! 

 
Caso você não aceite que o VaiViver gere um voucher de crédito, também não queira realizar 
a viagem na data remarcada e deseja prosseguir com o pedido de reembolso, pedimos que 
leia o texto abaixo até o final. 

  
Viemos por meio deste comunicado informar o regulamento de cancelamento de viagens 
para o caso de calamidade pública e pandemia que nos acomete no ano de 2020. Devido a 
crise global, algumas mudanças nos regulamentos de viagens foram previstas e incentivadas 
por associações e pelo Ministério do Turismo, dessa forma, o VaiViver, que tem como 
prioridade a prestação de um excelente serviço para com todos os clientes, fez uma alteração 
nas condições e tempo necessário para o reembolso das viagens em que os clientes não 
podem viajar na nova data remarcada ou não aceitaram voucher de crédito para utilizar em 
qualquer uma outra viagem do VaiViver.  
 
Por ser uma prestadora de serviços intermediária que atua desde o inicio até o final da cadeia 
do turismo, o VaiViver utiliza de seu fluxo de caixa para pagar parceiros (como hotéis, guias, 
agências locais, empresas de fretamento, entre outros) e estes utilizam desse fluxo para 
realizar o pagamento de funcionários e outras despesas, por essa razão, alguns de nossos 
parceiros sugeriram que não solicitássemos estorno imediato dos valores já pagos referente 
as viagens em aberto do VaiViver para que não comprometa de forma ainda mais significativa 
a cadeia do turismo, principalmente aqueles parceiros localizados em cidades que vivem 
exclusivamente do turismo, como Morretes e São Thomé das Letras. 

A você que solicitou o reembolso, o valor pago será estornado de acordo com as regras da 
deliberação normativa n° 161, de 09 de agosto de 1985, da EMBRATUR descritas em nosso 
regulamento de viagens, no entanto, devido a essa situação de crise mundial e delicada 
situação do Turismo Nacional, o VaiViver estende o prazo de reembolso para 10 meses a 
partir da solicitação feita de forma oficial através do e-mail: reembolso@vaiviver.com.br 



 

Agradecemos a você que solicitou o seu voucher de crédito de viagens, ficamos imensamente 
felizes e gratos por acreditarem no nosso trabalho e na nossa empresa! A você que solicitou 
o estorno, sabemos que a condição é bem complicada e pedimos um pouquinho de paciência, 
essa situação se normalizará em breve e tenho certeza que vamos todos viajar juntos daqui 
há poucos meses.  

Com todo amor e carinho da nossa gerência, 

Att, 
Ceci, Mayu e toda Equipe VaiViver 

  


