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Condições de viagem para cruzeiros da nicko cruises Schiffsreisen GmbH
Caros clientes e viajantes,
As disposições seguintes serão, na medida do acordado, conteúdo do contrato de pacote de viagem entre o cliente e a nicko cruises Schiffsreisen 
GmbH, doravante "nc", no momento da celebração do contrato. Elas complementam as disposições estatutárias dos artigos §§ 651a-y BGB (Código 
Civil alemão) e os artigos 250 e 252 do EGBGB (Lei Introdutório do BGB) e completam-nas. Por favor, leia estes termos e condições cuidadosamente 
antes de reservar! Não obstante ter sido investido o maior cuidado na tradução para português das presentes Condições de Viagem, chama-se aten-
ção especial para o facto de que apenas e exclusivamente a versão alemã das Condições de Viagem, com o título "Reisebedingungen der nicko cruises 
Schiffsreisen GmbH für Seekreuzfahrten" é vinculativa em termos legais.

1. Celebração do contrato de pacote de  
viagem, obrigações do cliente 
1.1. Para todos os métodos de reserva aplica-se 
o seguinte:
a) A oferta da nc e a reserva do cliente são 
baseadas no anúncio de viagem e na infor-
mação suplementar da nc para a respetiva  
viagem, desde que estejam disponíveis para o 
cliente no momento da reserva.
b) Agentes de viagem e escritórios de 
reserva não estão autorizados pela nc a fazer 
acordos, fornecer informações ou fazer 
garantias que alterem o conteúdo acordado 
do contrato de pacote de viagem, que vão 
além da descrição da viagem ou dos serviços  
contratualmente prometidos pela nc ou que 
a contradigam.
c) As informações contidas em guias de hotéis 
e diretórios semelhantes, que não são publi-
cados pela nc, não são vinculativas para a nc 
e para a responsabilidade da nc, a menos que 
tenham sido incluídas na responsabilidade 
da nc através de um acordo expresso com o 
cliente.
d) Se o conteúdo da confirmação da viagem 
da nc diferir do conteúdo da reserva, é esta-
belecida uma nova oferta da nc, à qual a nc 
está vinculada por um período de 3 dias úteis. 
O contrato é celebrado com base nesta nova 
oferta, desde que a nc tenha referido a alte-
ração relativamente à nova oferta e tenha 
cumprido os seus requisitos de informação 
pré-contratual e o cliente tenha declarado 
à nc a sua aceitação, por meio de declaração 
expressa ou pagamento, dentro do período 
vinculativo. 
e) As informações pré-contratuais forneci-
das pela nc sobre as características-chave 
dos serviços de viagens, o preço da viagem e 
quaisquer custos adicionais, as modalidades de 
pagamento, o número mínimo de participan-
tes e as taxas de cancelamento (de acordo com 
o artigo 250 § 3, ponto 1, 3 a 5 e 7 do BGB) não 
fazem parte do contrato de pacote de viagem, 
apenas se isso for expressamente acordado 
entre as partes.
f) O cliente é responsável por todas as  
obrigações contratuais dos companheiros de  
viagem para quem faça a reserva, e da sua  
própria reserva, na medida em que tenha 
aceite uma obrigação correspondente por 
meio de declaração expressa e separada.
1.2. Para a reserva, feita verbalmente, por  
telefone, por escrito, por e-mail ou por fax, 
aplica-se o seguinte:
a) Ao fazer a reserva, o cliente oferece à nc a 
celebração do contrato de pacote de viagem. 
O cliente está vinculado à reserva por 3 dias 
úteis.
b) O contrato é celebrado após a receção 
da confirmação da viagem (declaração de  
aceitação) por parte da nc. No momento da 
celebração do contrato, ou imediatamente 
após, a nc fornecerá ao cliente uma confir-
mação de viagem, de acordo com os requisi-
tos legais relevantes, num suporte de dados 
duradouro (que permita ao cliente a manter ou 
guardar a declaração inalterada, de modo que 
lhe esteja acessível num período razoável de 
tempo, por exemplo, em papel ou por e-mail), 
a não ser que o viajante não tenha direito a uma 
confirmação de viagem em papel, nos ter-
mos do art.º 250 § 6 parág. (1), frase 2 do BGB,  
porque o contrato foi celebrado na presença 
física simultânea de ambas as partes ou fora do 
estabelecimento comercial. 
1.3. Para reservas efetuadas por comércio  
eletrónico (por exemplo, Internet, App, meios 
de telecomunicação), aplica-se o seguinte 
relativamente à celebração do contrato:
a) O cliente será informado sobre o processo 
da reserva eletrónica na aplicação correspon-
dente da nc.
b) O cliente tem à sua disposição uma opção 
de correção apropriada, para corrigir os seus 

dados introduzidos, eliminar ou redefinir o  
formulário de reserva completo, cuja utiliza-
ção é explicada.
c) As línguas do contrato oferecidas para a 
reserva online são indicadas. Apenas a língua 
alemã é legalmente relevante.
d) Se o texto do contrato da nc for armazenado 
no sistema de reservas online, o cliente será 
informado sobre isso e sobre a possibilidade de 
posterior acesso ao texto do contrato.
e) Ao clicar no botão "reservar com obrigação 
de pagamento", o cliente oferece vinculativa-
mente à nc a celebração do contrato de pacote 
de viagem. Esta oferta é vinculativa para o 
cliente três dias úteis após o envio da declara-
ção eletrónica.
f) O cliente é imediatamente informado da 
receção da sua reserva por meio eletrónico.
g) A transmissão da reserva pressionando o 
botão reservar com "obrigação de pagamento" 
não confere ao cliente qualquer direito à cele-
bração de um contrato de pacote de viagem 
de acordo com os seus dados de reserva. Pelo 
contrário, a nc tem liberdade para decidir se 
aceita a oferta de contrato do cliente ou não.
h) O contrato é celebrado através do acesso 
da confirmação da viagem da nc por parte do 
cliente.
i) Se a confirmação da viagem imediatamente 
após a reserva do cliente pressionando o botão 
«reservar com obrigação de pagamento" for 
feita por meio de apresentação imediata e 
apropriada da confirmação da viagem no ecrã 
(reserva em tempo real), então o contrato de 
pacote de viagem é celebrado no momento 
do acesso e da apresentação desta confir-
mação de viagem ao cliente no ecrã, sem que 
seja necessária uma comunicação preliminar 
da receção da sua reserva segundo a alínea 
f), desde que o cliente tenha a possibilidade 
de guardar a confirmação da viagem num 
suporte de dados duradouro e de imprimi-la. 
No entanto, a responsabilidade do contrato de 
viagem de preço organizado não depende do 
facto de o cliente realmente usar estas opções 
para armazenamento ou impressão. A nc  
também fornecerá ao cliente uma cópia da 
confirmação da viagem em forma de texto.
1.4. A nc indica que, de acordo com a dispo-
sições legais (§§ 312 parág. 7, 312g., parág. 2, 
cláusula 1, n.º 9 do BGB), no caso de contratos 
de pacote de viagem, em conformidade com o 
§ 651a e § 651c do BGB, celebrados à distância 
(cartas, catálogos, telefonemas, faxes, e-mail, 
através do serviço móvel de mensagens (SMS), 
bem como de rádio, meios de comunicação 
e serviços online), não há nenhum direito de 
revogação, apenas os direitos legais de reti-
rada e terminação, especialmente o direito 
de retirada, de acordo com § 651H do BGB 
(consulte também a alínea 5). No entanto, o 
direito de revogação, quando o contrato de 
serviços de viagens tenha sido celebrado fora 
dos estabelecimentos comerciais, de acordo 
com o artigo § 651a do Código Civil, a menos 
que o processo oral em que se baseia a cele-
bração do contrato tenha sido realizado com 
base na anterior encomenda do consumidor; 
no último caso, também não há o direito de 
revogação.

2. Pagamento 
2.1. A nc e as agências de viagens só podem 
exigir ou aceitar pagamentos sobre o preço 
da viagem antes da conclusão do pacote de  
viagem, se existir um contrato eficaz de seguro 
do pagamento do cliente e o cliente tenha 
entregue um certificado de seguro com o 
nome e dados de contacto do fiador do cliente, 
de forma clara, compreensível e realçada. Após 
a celebração do contrato, será devido o paga-
mento de um adiantamento de 20% do preço 
da viagem no momento da entrega do certi-
ficado de seguro. O pagamento final é devido 
30 dias antes do início da viagem, desde que 

o certificado de seguro tenha sido entregue 
e a viagem não possa mais ser cancelada pelo 
motivo mencionado na alínea 8. Para reser-
vas com menos de 30 dias antes do início da  
viagem, o preço total da viagem é devido ime-
diatamente.
2.2. Se o cliente não fizer o pagamento e/
ou pagamento final em conformidade com 
os prazos de pagamento acordados, embora 
a nc esteja preparada e capaz de fornecer  
corretamente os serviços contratuais e 
tenha cumprido as suas obrigações legais 
de informação e não haja o direito legal ou 
contratual de retenção do cliente, então a nc 
tem direito se retirar do contrato de pacote 
de viagem, após envio de um lembrete onde 
conste o prazo estabelecido e de cobrar ao 
cliente as taxas de cancelamento, de acordo 
com a alínea 5.

3. Alterações no conteúdo do contrato, 
antes do início da viagem, que não afetam o 
preço da viagem 
3.1. Diferenças de características essenciais de 
serviços de viagens em relação ao conteúdo 
acordado do contrato de pacote de viagem, 
que se tornem necessárias após a celebração 
do contrato e não tenham sido causadas por 
má fé da nc, são permitidas pela nc antes do  
início da viagem, na medida em que as diferen-
ças sejam insignificantes e não afetem o cará-
ter global da viagem.
3.2. A nc é obrigada a informar o cliente sobre 
as alterações de serviços, imediatamente após 
ter tido conhecimento do motivo da alteração, 
através de um suporte de dados duradouro 
(por exemplo, também por e-mail, SMS ou 
mensagem de voz) de forma clara, compreen-
sível e realçada. 
3.3. No caso de uma alteração substancial de 
uma característica essencial de um serviço de 
viagem ou de desvio em relação às exigências 
especiais dos clientes no conteúdo do con-
trato de pacote de viagem, o cliente tem o 
direito, dentro de um prazo razoável estabele-
cido pela nc no momento da comunicação da 
alteração, de aceitar a alteração ou de rescin-
dir gratuitamente o contrato de pacote de via-
gem. Se o cliente não declarar explicitamente à 
nc a rescisão do contrato de pacote de viagem, 
dentro do prazo estabelecido pela nc, a altera-
ção será considerada aceite.
3.4. Quaisquer reclamações de garantia não 
são afetadas, caso os serviços alterados 
venham a ser afetados. Caso a nc tenha incor-
rido em custos mais baixos para a implemen-
tação da viagem alterada ou no caso de uma 
viagem de substituição oferecida, de quali-
dade equivalente e ao mesmo preço, o cliente 
será reembolsado da diferença de acordo com 
artigo § 651m, parágrafo 2 do BGB.

4. Aumento de preço; redução de preço
4.1. A nc reserva-se o direito, nos termos do 
artigo § 651f, 651g do BGB e das disposições 
abaixo, de aumentar o preço de viagem acor-
dado no contrato do pacote de viagem, na 
medida em que 
a) um aumento do preço do transporte de 
passageiros devido a custos mais elevados de 
combustível e outras fontes de energia,
b) b) um aumento dos impostos e outros 
encargos relativos a serviços de viagem acor-
dados, tais como taxas turísticas, portuárias ou 
aeroportuárias, ou
c) uma alteração nas taxas de câmbio aplicáveis 
ao pacote de viagem em questão
afete diretamente o preço da viagem.
4.2. Um aumento do preço da viagem só é per-
mitido se a nc informar o viajante, em docu-
mento escrito em formato de texto, claro e 
compreensível, sobre o aumento de preço e as 
suas razões e informar, neste caso, o cálculo do 
aumento de preço.
4.3. O aumento de preço é calculado da 
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seguinte forma:
a) Se o preço para o transporte de passageiros 
de acordo com a alínea 4.1a) for aumentado, 
a nc poderá aumentar o preço da viagem de 
acordo com o seguinte cálculo:

• No caso de um aumento baseado no 
assento, a nc pode pedir ao cliente o valor do 
aumento.

• Caso contrário, os custos de transporte adi-
cionais, solicitados pela empresa de trans-
porte, são divididos pelo número de assen-
tos nos meios de transporte acordados. A 
nc pode exigir ao cliente o valor do aumento 
resultante para o assento individual.

b) Em caso de aumento de impostos e outras 
taxas, conforme a alínea 4.1b), o preço da  
viagem pode ser aumentado pelo correspon-
dente valor pro rata.
c) Em caso de aumento das taxas de câmbio, 
conforme a alínea 4.1c), o preço da viagem  
pode ser aumentado na medida em que a  
viagem se tenha tornado mais cara para a nc.
4.4. A nc é obrigada a dar ao cliente/viajante, 
mediante pedido, uma redução do preço da 
viagem, se e na medida em que os preços, 
impostos ou taxas de câmbio mencionados na 
alínea 4.1a) a c), tenham sido alterados após a 
conclusão do contrato e antes do início da via-
gem e isso resulte em custos mais baixos para 
a nc. Se o cliente/viajante pagou mais do que 
o montante devido, o montante excedente 
deverá ser reembolsado pela nc. No entanto, 
a nc pode deduzir do montante excedente a 
ser reembolsado as despesas administrativas 
reais incorridas pela nc. A nc deve provar ao 
cliente/viajante, a seu pedido, o montante das 
despesas administrativas incorridas.
4.5. Os aumentos de preços são permitidos 
apenas até o 20.º dia antes do início da viagem. 
4.6. Em caso de aumentos de preços de mais de 
8%, o cliente tem direito, dentro de um prazo 
razoável estabelecido pela nc no momento da 
comunicação do aumento do preço, de acei-
tar a alteração ou de rescindir gratuitamente o 
contrato de pacote de viagem. Se o cliente não 
declarar explicitamente à nc esta rescisão do 
contrato de pacote de viagem, dentro do prazo 
estabelecido pela nc, a alteração será conside-
rada aceite.

5. Rescisão pelo cliente antes do início da 
viagem/custos de cancelamento
5.1. O cliente pode rescindir o contrato de 
pacote de viagem a qualquer momento antes 
do início da viagem. A rescisão deve ser decla-
rada à nc através do endereço dado acima/
abaixo; se a viagem foi reservada através de um 
agente de viagens, a rescisão também pode 
ser declarada a tal agência. O cliente é aconse-
lhado a declarar a rescisão por escrito.
5.2. Se o cliente rescindir antes do início da 
viagem ou se o cliente não iniciar a viagem, a 
nc perderá o direito de reivindicação do preço 
da viagem. Em vez disso, a nc pode reivindi-
car uma compensação razoável, desde que a  
rescisão não seja atribuível à nc. A nc não pode 
reclamar uma indemnização, se existirem cir-
cunstâncias excecionais e inevitáveis   no local 
de destino ou na sua vizinhança imediata que 
afetem significativamente a realização do 
pacote de viagem ou o transporte de pessoas 
para o local de destino; as circunstâncias são 
inevitáveis e extraordinárias se não estive-
rem sob o controlo da nc, e se as suas conse-
quências não tivessem como ter sido evitadas, 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
precauções razoáveis. 
5.3. A nc estabeleceu as seguintes taxas fixas 
de compensação, tendo em conta o período 
entre a declaração de rescisão e o início da via-
gem e tendo em conta as economias de despe-
sas esperadas e a aquisição esperada devido ao 
uso de outros serviços de viagens. A compen-
sação será calculada após a data de receção da 
notificação de rescisão com a respetiva escala 
de cancelamento, da seguinte forma: 

a) Viagens do catálogo principal, viagens sem 
identificação especial 
até 150 dias antes do início da viagem 10%; 
até 90 dias antes do início da viagem 20%; 
até 45 dias antes do início da viagem  30%; 
até 30 dias antes do início da viagem  50%; 
até 10 dias antes do início da viagem 75%; 

até um dia antes do início da viagem 90%; 
e no dia da viagem ou em caso de  
não comparência 95%  
do preço de viagem acordado

b)  Viagens promocionais a preços especiais 
(identificação especial: "viagem promocional")
até 90 dias antes do início da viagem 30%; 
até 45 dias antes do início da viagem 40%; 
até 30 dias antes do início da viagem 60%; 
até 10 dias antes do início da viagem 85%; 
até um dia antes do início da viagem 90%; 
e no dia da viagem ou em caso de  
não comparência 95%;  
do preço de viagem acordado

c) Cancelamento de camas individuais (viajan-
tes individuais) em camarotes duplos ou com 
várias camas (viagens do catálogo principal)
até 90 dias 60%; 
de 89 até 45 dias 80%; 
de 44 até 10 dias 90%; 
de 9 dias até ao dia da viagem 
ou em caso de não comparência 95%; 
do preço de viagem acordado.

d) Cancelamento de camas individuais (viajan-
tes individuais) em camarotes duplos ou com 
várias camas (viagens promocionais)
até 90 dias 70%; 
de 89 até 45 dias 90%; 
de 44 dias até ao dia da viagem 
ou em caso de não comparência 95% 
do preço de viagem acordado.

5.4. Em qualquer caso, o cliente tem de com-
provar à nc que a nc não terá de pagar nenhuma 
ou uma compensação significativamente 
menor à taxa de compensação exigida pela nc. 
5.5. A nc reserva-se o direito de exigir uma 
compensação mais elevada e concreta em 
vez dos montantes fixos acima mencionados, 
na medida em que a nc comprove que a nc 
incorreu em despesas significativamente mais  
elevadas do que o montante fixo aplicável. 
Neste caso, a nc é obrigada a quantificar e 
comprovar a compensação exigida, tendo em 
conta as despesas economizadas e qualquer 
outro uso dos serviços de viagem.
5.6. Se a nc for obrigada a reembolsar o preço 
da viagem devido a uma rescisão, a nc tem de 
fazer o pagamento imediatamente, mas, em 
qualquer caso, no prazo de 14 dias após a rece-
ção da declaração de rescisão.
5.7. O direito legal do cliente, em conformidade 
com o artigo § 651 do BGB, de exigir à nc, por 
meio de aviso em suporte de dados duradouro, 
que em vez da nc, um terceiro participe dos 
direitos e obrigações do contrato do pacote de 
viagem, permanecem inalterados pelas condi-
ções acima. Tal declaração é sempre oportuna, 
se a nc for informada 7 dias antes do início da 
viagem. 
5.8. A celebração de um seguro de cancela-
mento de viagem e um seguro para cobrir os 
custos de repatriamento, em caso de acidente 
ou doença é altamente recomendável. 

6. Alterações de reserva
6.1. O cliente não tem o direito de, após a cele-
bração do contrato, solicitar a alteração da 
data de viagem, do destino, do local de partida, 
do alojamento, do modo de transporte ou de 
outros serviços (alteração de reserva). Isto não 
se aplica, se a alteração da reserva for necessá-
ria porque a nc não forneceu nenhuma infor-
mação pré-contratual, ou forneceu informa-
ções insuficientes ou incorretas ao viajante, nos 
termos do art.º 250 § 3 do EGBGB; neste caso, é 
possível a alteração da reserva gratuitamente. 
Se, noutros casos, uma alteração da reserva for 
feita a pedido do cliente, a nc poderá cobrar ao 
cliente uma taxa de alteração de reserva para 
cada viajante afetado pela alteração, sujeito 
aos seguintes prazos. Salvo acordo em con-
trário num caso individual antes da promessa 
de alteração da reserva, a taxa de alteração da 
reserva é mostrada na tabela a seguir:

Viagens do catálogo principal, viagens sem 
identificação especial 

Taxa em euros por pessoa
Até 210 dias 50
De 209 até 150 dias  100
Pedidos de alteração da reserva do cliente que 
sejam recebidos após os prazos, bem como 

pedidos de alteração de reserva relativos a via-
gens promocionais especialmente assinaladas 
a preços especiais, poderão ser realizadas, se 
a sua aplicação for possível, apenas após res-
cisão do contrato de viagem, nos termos da 
alínea 5 sobre as condições, e um novo registo 
simultâneo. Isto não se aplica a pedidos de  
alteração de reserva que causem apenas  
custos reduzidos.
Os números de camarotes prometidos ante-
riormente não podem ser considerados 
quando a alteração da reserva for feita.

7. Serviço não utilizado 
Se o viajante não reivindicar serviços de viagem 
individuais, para cuja implementação contra-
tual a nc estava preparada e capaz de fornecer, 
por motivos imputáveis ao viajante, ele não 
tem direito a um reembolso pro rata do preço 
da viagem, na medida em que tais razões não 
justificassem, de acordo com os regulamen-
tos legais, a sua rescisão gratuita ou a renún-
cia do contrato de viagem. A nc irá esforçar-se 
reembolsar as despesas economizadas pelos 
prestadores de serviços. Esta obrigação é  
dispensada caso se tratem de serviços com-
pletamente insignificantes.

8. Cancelamento por não-cumprimento do 
número mínimo de participantes
8.1. A nc pode cancelar a viagem se um número 
mínimo de participantes não for alcançado de 
acordo com as seguintes disposições:
a) O número mínimo de participantes e a 
última data de receção da declaração de can-
celamento da nc devem ser indicados nas  
respetivas informações pré-contratuais.
b) A nc deve indicar o número mínimo de  
participantes e o prazo máximo de cancela-
mento na confirmação de viagem 
c) A nc é obrigada a explicar imediatamente ao 
cliente o motivo de cancelamento da viagem, 
caso se determine que a viagem não será reali-
zada devido à incapacidade de atingir o número 
mínimo de participantes.
d) Não é permitido o cancelamento por parte 
da nc passados 30 dias antes do início da  
viagem.
8.2. Se a viagem não for realizada por este 
motivo, o cliente receberá imediatamente 
de volta os pagamentos feitos no preço da  
viagem, em conformidade com a cláusula 5.6.

9. Obrigações do cliente/viajante
9.1. Documentos da viagem
O cliente deve informar à nc nc ou ao seu 
agente de viagens, através do qual reservou 
o pacote de viagem, se não tiver fornecido os 
documentos de viagem necessários (por ex. 
bilhete de avião, voucher do hotel) dentro do 
prazo comunicado pela nc.
9.2. Notificação de falhas/pedidos de  
resolução
a) Se a viagem não for realizada sem falhas, o 
viajante poderá solicitar uma resolução.
b) Se a nc, após uma omissão culposa das 
falhas, não conseguir providenciar uma reso-
lução, o viajante não pode reivindicar nem os 
direitos de redução, de acordo com o artigo § 
651M do BGB, nem os direitos de indemniza-
ção por danos, de acordo com o artigo § 651n 
do BGB
c) O viajante é obrigado a informar as falhas 
detetadas imediatamente ao representante 
da nc no local. Se não estiver um represen-
tante da nc disponível no local, e isso não for 
contratualmente necessário, qualquer falha 
na viagem deve ser comunicada à nc através do 
ponto de contacto notificado pela nc; a aces-
sibilidade do representante da nc ou do seu 
ponto de contacto no local será informada na 
confirmação da viagem. No entanto, o viajante  
também pode dar a conhecer a falha na  
viagem ao seu agente de viagens, através do 
qual reservou o pacote de viagem. 
d) O representante da nc é encarregado de  
fornecer uma resolução, se esta for possível. 
No entanto, ele não está autorizado a reconhe-
cer reivindicações.
9.3. Definição de prazo para a rescisão
Se o cliente/viajante quiser rescindir o con-
trato de pacote de viagem devido a uma falha 
na viagem, tal como indicado no artigo § 651l, 
parágrafo (2) do BGB, desde que tal falha seja 
substancial, primeiro o cliente tem definir 
um prazo razoável para a nc providenciar uma 
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resolução. Isto só se aplica se a resolução da nc 
for negada ou se for necessária uma resolução 
imediata.
9.4. Danos na bagagem e atraso na entrega de 
bagagem em viagens aéreas; regras e prazos 
especiais para solicitação de resolução
a) Alerta-se o viajante para o facto de que 
eventuais perdas, danos e atrasos de bagagem 
relacionados com viagens aéreas, segundo os 
regulamentos de tráfego aéreo, devem ser 
comunicados pelo viajante à companhia aérea 
responsável imediatamente no local, através 
de um relatório de danos ("P.I.R."). As compa-
nhias aéreas e a nc podem recusar reembol-
sos reclamados com base em convenções 
internacionais, se o relatório de danos não  
estiver preenchido. O relatório de danos deve 
ser reembolsado no prazo de 7 dias, em caso 
de danos na bagagem e, em caso de atraso, no 
prazo de 21 dias após a entrega. 
b) Além disso, a perda, os danos ou extravio 
de bagagem devem ser comunicados imedia-
tamente à nc, ao respetivo representante ou 
ponto de contacto ou ao agente de viagens. 
Isto não isenta o viajante de apresentar o rela-
tório de danos à companhia aérea nos termos 
da alínea a) dentro dos prazos acima estabele-
cidos.

10. Limitação da responsabilidade 
10.1. A responsabilidade contratual da nc por 
danos não resultantes de lesão à vida, à inte-
gridade física ou à saúde e que não foram cul-
posamente causados é limitada a três vezes 
o preço da viagem. Possíveis reivindicações  
adicionais ao abrigo da Convenção de Montreal 
ou da Lei da Aviação não serão afetadas por 
esta limitação de responsabilidade. 
10.2. A nc não se responsabiliza por inter-
rupções de serviço, ferimentos pessoais 
e danos materiais associados aos serviços 
que são fornecidos apenas como serviços 
externos (por exemplo, excursões, eventos  
desportivos, espetáculos de teatro, exposi-
ções que tenham sido contratados), se tais 
serviços tiverem sido expressamente assi-
nalados como serviços externos na descri-
ção da viagem e na confirmação da viagem, 
com indicação da identidade e do endereço da 
empresa contratada, demonstrando que, para 
o viajante, eles obviamente não fariam parte 
do pacote de viagem da nc, tendo sido selecio-
nados separadamente. Neste caso, os artigos 
§§ 651b, 651c, 651w e 651y do BGB permane-
cem inalterados.
10.3. A nc é responsável, no entanto, se e na 
medida em que, para a indeminização de um 
viajante, a causa seja o incumprimento das 
obrigações de informação, esclarecimento e 
organização da nc.
11. Reivindicação de direitos, destinatário
Os direitos em conformidade com o artigo § 
651i parág. (3) n.º 2, 4-7 do BGB devem ser reivin-
dicados à nc pelo cliente/viajante A reivindica-
ção também pode ser feita através do agente 

de viagens se o pacote de viagem foi reservado 
através deste. Os direitos contratuais descri-
tos no artigo §651 i, parág. (3) do BGB expiram 
após dois anos. A expiração começa no dia em 
que a viagem deveria terminar, de acordo com 
o contrato. É recomendada uma reivindicação 
em forma de texto. 
12. Deveres de informação sobre a identi-
dade da companhia aérea transportadora
12.1. Com a reserva, a nc informa ao cliente, 
de acordo com o regulamento da UE sobre 
informação aos passageiros da identidade da 
companhia aérea transportadora, antes ou o 
mais tardar no momento da reserva, a identi-
dade da(s) companhia(s) aérea(s) transportado-
ra(s) de todos os serviços de transporte aéreo 
a serem fornecidos como parte da viagem 
reservada. 
12.2. Se a(s) companhia(s) aérea(s) transporta-
dora(s) ainda não tiver(em) sido definida(s) no 
momento da reserva, então a nc é obrigada a 
indicar ao cliente a(s) companhia(s) aérea(s) que 
provavelmente realizará(ão) o voo. Assim a nc 
souber que companhia aérea realizará o voo, a 
nc informará os clientes.
12.3. Caso se altere a companhia aérea indi-
cada ao cliente como sendo a companhia 
aérea transportadora, a nc informará o cliente  
imediatamente e, o mais rapidamente possível 
com os meios razoáveis, sobre a alteração. 
12.4. A "lista negra" (companhias aéreas, cuja 
utilização do espaço aéreo está proibida pelos 
estados-membros da CE) criada de acordo 
com o regulamento da CE pode ser consultada 
nas páginas da Internet da nc ou diretamente 
via https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban/index_de.htm e pode ser 
visualizada nos escritórios da nc. 

13. Requisitos de passaporte/visto e 
regulamentos de saúde
13.1. A nc informará o cliente/viajante sobre 
requisitos gerais de passaporte e visto e 
regulamentos de saúde do país de destino, 
incluindo o prazo aproximado para obtenção 
dos vistos necessários antes da celebração do 
contrato, bem como as possíveis alterações 
antes do início da viagem.
13.2. O cliente é responsável por obter e levar 
os documentos de viagem oficialmente exigi-
dos, todas as vacinas necessárias e por cumprir 
as regulamentações alfandegárias e monetá-
rias. Desvantagens decorrentes da incapaci-
dade de cumprir estas regulamentações, por 
exemplo, o pagamento de taxas de cancela-
mento, serão cobrados ao cliente/viajante. 
Isto não se aplica se a nc não tiver fornecido 
informações ou se as informações fornecidas 
forem insuficientes ou incorretas. 
13.3. A nc não é responsável pela emissão 
atempada e pelo acesso a vistos necessários 
pela respetiva representação diplomática, se 
o cliente tiver encarregado a nc da obtenção 
de tais vistos, a menos que a nc tenha culpo-
samente violado as suas próprias obrigações.

14. Resolução alternativa de litígios;  
legislação e jurisdição
14.1. A nc avisa, com relação à lei sobre a reso-
lução de litígios de consumo, que a nc não  
participa de uma resolução de litígios de  
consumo voluntária. Se for obrigatória uma 
resolução de litígios de consumo por parte 
da nc após a publicação destas Condições de  
viagem, a nc informa os consumidores sobre 
tal resolução de forma adequada. Em todos 
os contratos de viagem celebrados por via  
eletrónica, a nc remete para a plataforma 
europeia de resolução de litígios online em 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
14.2. Para clientes/viajantes, que não sejam 
nacionais de um Estado-Membro da União 
Europeia ou cidadãos suíços, é acordada, para 
toda a relação jurídica e contratual entre o 
cliente/viajante e a nc, a validade exclusiva do 
direito alemão. Tais clientes/viajantes podem 
processar a nc exclusivamente na sede da nc.
14.3. Para ações legais da nc contra clientes ou 
parceiros contratuais do contrato do pacote 
de viagem, que são comerciantes, pessoas 
jurídicas de direito público ou privado ou pes-
soas que estão domiciliadas ou normalmente  
residentes no exterior ou cujo domicílio 
ou residência habitual é desconhecido no 
momento da apresentação da ação legal, o 
local de jurisdição acordado é a sede da nc.
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Formulário para informar o viajante sobre um pacote de viagem  
de acordo com o artigo § 651a do Código Civil alemão

A combinação dos serviços de viagens oferecidos é um pacote de viagem na aceção da Diretiva (UE) 2015/2302.  
Portanto, o viajante pode reivindicar todos os direitos da UE que se aplicam a pacotes de viagem. A empresa nicko cruises  
Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Estugarda, Alemanha, assume total responsabilidade pela correta execução do pacote 
de viagem completo. Além disso, a empresa nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Estugarda, Alemanha possui 
a cobertura legalmente exigida para a amortização dos seus pagamentos e, se o transporte estiver incluído no pacote de viagem, 
para garantir o seu transporte de regresso em caso de insolvência. Não obstante ter sido investido o maior cuidado na tradução 
para português do presente Formulário, chama-se atenção especial para o facto de que apenas e exclusivamente a versão alemã 
do Formulário, com o título "Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs" é vinculativa em termos legais.

Principais direitos ao abrigo da Diretiva (UE) 2015/2302

• Os viajantes recebem todas as informações essenciais sobre o pacote de viagem antes da celebração do contrato do pacote de 
viagem.

• Pelo menos um operador é sempre responsável pela prestação adequada de todos os serviços de viagem incluídos no contrato. 

• Os viajantes receberão um número de telefone de emergência ou dados de contacto para contactar o operador turístico ou 
agente de viagens. 

• Os viajantes podem transferir o pacote de viagem para outra pessoa dentro de um prazo razoável e com custo adicional. 

• O preço do pacote de viagem só pode ser aumentado se determinados custos (por exemplo, preços de combustível) aumen-
tarem e se isso estiver expressamente previsto no contrato, e em seja qual for o caso, o mais tardar 20 dias antes do início do 
pacote de viagem. Se o aumento de preço exceder 8% do preço do pacote de viagem, o viajante pode rescindir o contrato. Se um 
operador turístico se reservar o direito de realizar um aumento de preço, o viajante tem o direito a uma redução de preço se os 
custos correspondentes diminuírem. 

• Os viajantes podem rescindir o contrato sem o pagamento de uma taxa de cancelamento e receberão um reembolso total de 
todos os pagamentos, se qualquer um dos elementos essenciais do pacote de viagem, com exceção do preço, for significativa-
mente alterado. Se o operador responsável pelo pacote de viagem cancelar o pacote antes do início da viagem, os viajantes têm 
direito a reembolso e possivelmente compensação. 

• Os viajantes podem, em circunstâncias excecionais, rescindir o contrato antes do início da viagem sem pagar uma taxa de  
cancelamento, por exemplo, quando há problemas de segurança graves no destino, que poderão afetar o pacote de viagem. 

• Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da viagem, pagando uma taxa de  
cancelamento razoável e justificável. 

• Se, após o início da viagem, os elementos essenciais do pacote de viagem não puderem ser realizados de acordo com o  
contrato, o viajante deverá receber outros arranjos apropriados, sem custos adicionais. O viajante pode rescindir o contrato sem 
pagar uma taxa de cancelamento (na República Federal da Alemanha, este é o direito de "Rescisão"), caso hajam serviços não 
fornecidos nos termos do contrato e isso tenha um impacto significativo sobre os serviços contratuais do pacote de viagem e o 
operador turístico não consiga fornecer uma resolução. 

• O viajante tem direito a uma redução de preço e/ou compensação se os serviços de viagem não forem fornecidos ou não forem 
fornecidos adequadamente. 

• O operador turístico auxilia o viajante, quando este se deparar com problemas. 

• Em caso de insolvência do operador turístico ou, em alguns Estados-Membros, do agente de viagens, os pagamentos serão 
reembolsados. Se o operador turístico ou, se for o caso, o agente de viagens entrar em falência após o início da viagem, e se o 
transporte fizer parte do pacote, a repatriação dos passageiros é garantida. A nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 
2, 70499 Estugarda, Alemanha adquiriu um seguro de insolvência da Zurich Beteiligungsaktiengesellschaft. Os viajantes podem 
contactar a Zurich Beteiligungsaktiengesellschaft (Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main; Tel.: +49 (0)69 7115-0; Fax: +49 
(0)69 7115-3358; E-Mail: service@zurich.de), se lhes forem negados serviços devido à insolvência da nicko cruises Schiffsreisen 
GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Estugarda, Alemanha.

Sítio Web no qual a edição completa do Código Civil alemão pode ser encontrada: www.gesetze-im-internet.de/bgb 


