MANUAL DE VÔO
HORÁRIO:
Apresentação para Checkin: 5:30hrs (ESTÂNCIA CAPIM CANASTRA
“QUEIJO DO GUILHERME” – SÃO ROQUE DE MINAS/MG)
LOCAL: Face Leste: ESTÂNCIA CAPIM CANASTRA “QUEIJO DO GUILHERME” –
SÃO ROQUE DE MINAS/MG, 4Km do Centro de São Roque de Minas, saindo da
cidade sentido Bambuí.
Tempo de vôo: em torno de 1hr (30min – 1 hr)**
Incluso: Vôo de Balão e café da manhã após voo
Valor: R$ 500,00***p/pessoa(vaga) , 1 vôo p/dia.
Cada passeio de balão comporta: 1º balão o piloto e mais 12/3/2 pessoas, o
vôo acontece somente com cesto cheio, no caso de não vender todas vagas no
cesto o dinheiro da reserva será devolvido.
1 – RESERVAS
As reservas para esta experiência serão efetivadas somente mediante o
pagamento Via PagSeguro (podendo ser em até 10x juros parcelamento
p/conta do cliente) somente pré-vendas.
Lembrando que as reservas apenas serão concluídas após envio da liberação
junto a PagSeguro, preenchimento da ficha de registro e assinatura do aceite
nas condições do passeio(manual de voo) escaneados ou fotografados e
enviados por e-mail(balaonacanastra@gmail.com).

Observações:
*Por segurança, outros fatores de instabilidade podemos alterar o local da
Decolagem.
** O tempo de vôo pode ser diminuido por segurança, orientado pelo
comandante.
*** Não inclusos valores de hospedagem e despesas de deslocamento até o
local de vôo.

2 – CONFIRMAÇÃO/ADIAMENTO
Para a segurança de todos, o vôo somente acontecerá quando as condições
climáticas forem favoráveis e os ventos de superfície não ultrapassarem os
15km/h****.
Estaremos monitorando o tempo 6 dias antes da data de voo, prazo que
utilizamos na Serra da Canastra, porem pode acontecer uma mudança no dia
do voo e não havendo condições para decolagem será cancelado e o valorserá
devolvido em até 5 dias úteis da data do cancelamento.
Os custos adicionais ao vôo como deslocamentos, hospedagem não são de
nossa responsabilidade.
3 – DESISTÊNCIAS
Não podendo comparecer ao local de decolagem, entre em contato
conosco com no mínimo 10 dias de antecedência do horário agendado,
abaixo deste prazo o grupo perde o valor da reserva .
4 – IDADE MÍNIMA PARA VOAR
Crianças a partir dos 4/5 anos de idade podem voar, desde que acompanhadas
dos pais ou responsáveis. Deveremos ser informados com antecedência sobre
menores de 5 anos e maiores de 70. (Caso haja menores de 05 anos consultar
para viabilizar o voo, bebes poderão voar somente presos aos pais em
cangurus).
5 – FUMAR / BEBER
Por questões de segurança, é expressamente proibido fumar durante o voo ou
nas proximidades do balão durante sua inflagem.
Os passageiros não poderão estar sobe efeito de drogas ou álcool. No dia do
voo se o mesmo aparentar sinais de embriagues ou sob o efeito de drogas será
impedido de realizar o voo sem direito de reembolso.
6 – GESTANTES
Não aconselhamos o voo de balão para gestantes em nenhuma fase da
gestação.
Teremos prazer em agendar uma data conveniente após o nascimento da
criança.
7 – RESTRIÇÕES
Não aconselhamos o voo para pessoas com cirurgias recentes, problemas de
coluna e joelho ou que sofram de vertigem, labirintite ou claustrofobia, no caso
de labirintite se tiver controlado com medicamentos é possível o voo.
Quaisquer outras condições médicas excepcionais, inclusive obesidade devem
ser informadas com antecedência.
Observações:
****Por segurança, outros fatores de instabilidade podem cancelar o vôo,
além da velocidade do vento.

8 – AUTORIDADE DURANTE O VOO
O Comandante da aeronave é autoridade máxima durante o voo.
Para a segurança de todos, suas ordens e orientações deverão ser seguidas.

9 – OBJETOS PARTICULARES
Todos os seus pertences (óculos escuros, máquinas fotográficas, filmadoras,
celulares...) são de sua responsabilidade. (A Via Aérea Balonismo/Ecopousada
Beira de Mato não se responsabiliza por perdas ou danos de equipamentos).
10 – DICA
O voo de balão exige roupas confortáveis. Utilize agasalhos e tênis. Não
aconselhamos uso de chinelos ou sandálias, não usar saltos e saias. Para dias
ensolarados ou peles sensíveis, recomendamos o uso de chapéus, bonés,
protetor solar e óculos de sol. O passageiros podem levar sua agua para
hidratação durante e após o voo.
11 – AUTORIZAÇÃO DE FOTOS OU FILMAGEM DURANTE O VÔO
O uso das imagens durante o vôo esta liberado para uso pessoais, para
campanha promocionais e publicitária favor solicitar ao comandante. Nós
usaremos as imagens apenas para nossas campanhas de promoção deste
passeio.
12 – REGATE DE PASSAGEIROS:
O retorno ao ponto de decolagem é feito por nossos veiculos, que monitoram o
vôo, porém por estarmos em uma área de proteção ambiental/zona
rural/estradas vicinais este pode demorar.
12 – TERMO DE RESPONSABILIDADE
Antes do vôo, todos os convidados precisam entregar o TERMO DE
RESPONSABILIDADE preenchido e assinado.
DATA:____/_____/_____
Ciente e de acordo:

Nome:
RG:
CPF:

