Martin

Nós somos a Paris que você procura…
Te convidamos a experimentar os sabores, histórias secretas e os
charmes de Paris.
Recomendamos que se junte à nós tão logo no seu primeiro dia
em Pari, assim abriremos as portas da cidade sob uma perspectiva
nunca vista antes. Também te aconselharemos para que possa
aproveitar ao máximo dessa cidade durante a sua estadia e sempre
estaremos à disposição caso você precise. Bem-vindo à Paris by
Martin & friends, seu amigo em Paris.
.

Sou um sonhador por natureza.
Moro na região central de Paris há
alguns anos, sou um músico e um
empreendedor (num certo sentido),
um contador de histórias e um amante
das artes. Adoro fazer novos amigos
e partilhar das minhas descobertas
sobre as histórias de Paris e seus
segredos, depois de anos de pesquisa,
junto com historiadores e amigos
apaixonados pela cidade.
Compartilhar desses segredos, os
sabores franceses e encontrar novas
pessoas é um pedacinho de um dos
meus maiores sonhos.
Bem-Vindos ao meu sonho e talvez o
seu esteja logo ali, ao dobrar a
esquina.
Paris é sua!

Somos seus amigos na cidade…
Não somos só um passeio, a nossa experiência vai além disso: são dez passeios em um e o passeio turístico da sua vida.
O nosso conceito: somos anfitriões. Seremos sem dúvida o seu melhor investimento nessa viagem. Nosso conceito inovador faz
com que, com apenas um passeio você se torne parte de um clube, nosso amigo, nossa comunidade. O passeio é apenas uma
parte da experiência conosco, que você pode utilizar antes, durante e depois, mas também quando voltar à Paris.
Hoje é Paris by Martin & Amigos mas depois do passeio a aventura continua com você ganhando a cidade. Depois de visitar
Paris conosco, será Paris by você e seus amigos, família, e continuaremos oferecendo o suporte necessário para que você possa
construir uma relação única com essa incrível cidade que é Paris. Estaremos sempre aqui, caso precise de uma mãozinha**.

PASSEIO DE
BICICLETA ELÉTRICA

CAMINHADA GUIADA

PASSEIO COM PICNIC

PASSEIO VIP!
Valor: mediante pedido

Valor: mediante pedido

Valor: mediante pedido

Valor: mediante pedido

Horário: 10:00 ou 15:00

Horário: 10:00 ou 15:00

Horário: 20:00*

Línguas: Inglês, Espanhol,
Português

Línguas: Inglês, Espanhol

Línguas: Inglês, Espanhol

Tempo de Duração do
Passeio: 3h30
(normalmente os passeios
são um pouco mais longos,
aconselhamos a manter
uma janela de 1 a 2 horas
para a sua próxima
atividade)

Tempo de Duração do
Passeio: 3h (normalmente
os passeios são um pouco
mais longos, aconselhamos
a manter uma janela de 1 a
2 horas para a sua próxima
atividade)

Tempo de Duração do
Passeio: 3h (normalmente
os passeios são um pouco
mais longos, aconselhamos
a manter uma janela de 1 a
2 horas para a sua próxima
atividade)

Rota: adaptável e
modificada sempre.
Diversão é a nossa meta!
Algum desejo especial?
Fale conosco.

Rota: adaptável e
modificada sempre.
Diversão é a nossa meta!
Algum desejo especial?
Fale conosco.

Rota: adaptável e
modificada sempre.
Diversão é a nossa meta!
Algum desejo especial?
Fale conosco.

Horário: 10:00 ; 15:00 &
20:00
Línguas: Inglês, Espanhol,
Português
Tempo de Duração do
Passeio: 4h ou 6h
(normalmente os passeios
são um pouco mais longos,
aconselhamos a manter uma
janela de 1 a 2 horas para a
sua próxima atividade)
Rota: Esse passeio é
totalmente privado e
exclusivo! Aqui é você quem
manda! Mas é claro, em caso
de dúvidas te ajudamos
escolher o melhor roteiro!
Picnic e Bicicleta elétrica

opcionais.

PONTO DE ENCONTRO: os nossos pontos de encontro serão sempre confirmados através
de e-mail enviados antes da data marcada para o passeio. Em caso de mudança de última
hora entraremos em contato com você.
Please Pedimos que estejam sempre no ponto de encontro na hora marcada. Em caso
de atraso, pedimos que entre em contato pelo número +33220597357 ou +33613932316
(caminhadas guiadas) ou ainda +33651643546 (passeios de bicicleta elétrica).
Dependendo do tipo de passeio é possível esperar até 30 minutos, dependendo do tipo
de passeio e dos outros participantes. Depois desse período consideraremos o NO
SHOW e 100% do valor da reserva será cobrado. Para mais informações, dirija-se às
nossas condições de serviço.
*INVERNO: os horários dos passeios podem variar para se acordar às horas de luz diária.

Condições
Todos os serviços devem ser contratados com pelo menos 24 horas de antecedência ao passeio escolhido. Depois desse
prazo só poderemos aceitar reservas em acordo e sujeito à disponibilidade de vagas. Nesse caso, pedimos que se dirijam
diretamente aos telefones informados logo abaixo. Nenhuma exceção será feita às condições aqui descritas nessa seção,
nem pedidos de últimas horas.
Em caso de atraso ou de problemas para encontrar o ponto de encontro, por favor entre em contato conosco nos
seguintes números: +33620597357 ou + 33613932316 ou +33651643546. O contato pode ser feito através de qualquer
um dos números acima. O cancelamento do passeio pode ser feito até uma semana antes sem custos (exceto as taxas
relativas a bancos, meios de pagamento e custos administrativos). Até 72 horas antes do passeio, será cobrado o valor
de 50% do total da reserva. A nossa empresa preza em garantir os lugares reservados pelos clientes. Esse padrão
significa que também recusamos reservas de última hora para que o grupo seja constituído por um número máximo de
participantes ou tenha a exclusividade que você busca no seu passeio. Portanto, depois desse período e/ou em caso
de no-show será cobrado o valor integral do passeio. Da mesma forma será cobrado o valor integral em caso de
ausência de parte do grupo (aqueles que comparecerem pagarão o valor total do grupo reservado), assim como será
cobrado o valor integral daqueles que não completarem a totalidade do passeio e/ou que em virtude de atraso
próprio não tiverem acesso a totalidade das horas de passeio. Todas as condições são sem exceções.
Da mesma forma, e para manter o equilíbrio da nossa relação com os clientes, se a Paris By Martin (MP Associés SARL)
tiver por qualquer razão, se encontrar com atraso ou empecilho para começar o passeio no horário combinado, fica ao seu
critério esperar pelos mesmos 30 minutos para dar início a atividade ou escolher o reembolso integral do valor (Caso opte
pela primeira opção, a de esperar um pouco mais para continuar a atividade escolhida, oferecemos uma compensação
pelo tempo de espera e cordialidade do cliente de acordo com os critérios da empresa. Nenhum comentário negativo a
esse sujeito será publicado, assim como em caso de cancelamento do tour por força maior).
No caso de você aceitar as condições em um momento em que já é considerado como o tempo de «sanções /
encargos», você assumir e aceitar que, esta é a sua responsabilidade, para as situações e períodos descritos e, portanto,
você será cobrado como explicado.
Para confirmar sua reserva solicitamos:
1-Um contato em Paris: informação completa sobre o seu hotel ou local de estadia em Paris, o seu nome e sobrenome
como registrado no local de estadia assim como um telefone celular em funcionamento na cidade.
2-Termo de Aceitação das Condições (políticas de cancelamento inclusas) enviado via e-mail assim como um sms, que
garantem a legalidade jurídica do nosso contrato. A resposta do e-mail solicitando marcação de data para o nosso passeio
garante a aceitação das condições precitadas, que incluem as condições e políticas dos nossos contratos.
3-Pagamento: o pagamento parcial ou total dos serviços deve ser confirmado com a Paris By Martin (MP Associés SARL)
para cada passeio solicitado e confirmado pela empresa de acordo com os critérios particulares de cada solicitação. O
envio de pagamento sem a confirmação prévia dos valores não será considerado como preenchendo as condições
precitadas.
Não ter as condições preenchidas significa não ter garantidas as vagas para o passeio escolhido e não ser esperado para
a hora inicial de passeio. Em caso de presença sem confirmação você estará sujeito ao pagamento assim como às
condições precitadas. A empresa Paris By Martin (MP Associés SARL) reserva os direitos à escolha de acolhe-lo para a
realização do passeio ou não. Em caso de resposta positiva da nossa parte, exigiremos a assinatura de um termo de
aceitação às nossas condições (e-mail para mpassocies@gmail.com ou sms para +33620597357) ou qualquer outra
solicitação de acordo com os nossos critérios, como documento legal e jurídico da efetivação do contrato.
Devido ao grande número de pessoas indicando condições médicas especiais, de última hora – minutos antes do início
da atividade – informamos que essa indicação não é válida para anulação das condições de cancelamento. Lembrese que recusamos um número considerável de reservas afim de garantir o seu lugar no passeio, reservas essas que não
podemos reaver.
Em caso excepcional acompanhado da apresentação de um certificado médico francês do mesmo dia da sua reserva,
oferecemos uma redução de 20% do valor total da taxa de cancelamento, assim como um invoice para que você tente a
restituição do valor pago via seguro do seu cartão de crédito.
Assinalamos que não há cancelamento dos passeios em caso de chuva, ventos ou tempo frio. Emprestamos o
equipamento necessário para as atividades – luvas, capas de chuva e ou sombrinhas, capas aquecidas (para
temperaturas inferiores a 6°C para o tempo de duração do passeio). Conforto Garantido!
A Paris By Martin (MP Associés SARL) se reserva os direitos de cancelamento de passeio devido ao tempo segundo os
critérios de segurança da empresa.
Se o passeio reservado for o passeio com PICNIC e as temperaturas externas não permitirem o final do PICNIC, serão
providas as “cestinhas de picnic” para que você possa aproveitar o lanche no conforto da sua hospedagem, após o
passeio.
É terminantemente vedado traçar o passeio via aplicativos ou outros meios, assim como filmagem e/ou gravação
de áudio durante a prestação dos nossos serviços. Divulgar, vender ou partilhar os serviços oferecidos pela Paris
By Martin (MP Associés SARL) – de forma total ou parcial – é proibido e está sujeito as leis de proteção da
propriedade intelectual, marcas e serviços.
A divulgação dos serviços da Paris By Martin (MP Associés SARL) tem seus direitos reservados e pode ser feita sob
pedido prévio e condições acordadas, para o benefício da empresa e fins pessoais unicamente.
Paris By Martin é uma marca utilizada pela MP Associés SARL, única responsável pelos serviços oferecidos. Essa
responsabilidade está sob a regulamentação das leis francesas para Sociedades Anônimas de Responsabilidade Limitada
– SARL. Qualquer ação promovida estará sob a cúpula das leis francesas e resolvida pela justiça da cidade de Paris. A
empresa só é responsável pelo serviço de passeio durante os horários pré-estabelecidos. As cordialidades anteriores ou
posteriores ao passeio não são serviços ou bônus comerciais e não poderão ser inclusas como aspectos negativos nos
comentários ou resenhas em nenhum suporte. Essas trocas não serão consideradas para reclamações jurídicas de
nenhum tipo.
**Somente chamadas de emergência serão atendidas das 22:00 as 9:00.
**Lembramos aos nossos queridos clientes que toda amizade tem os seus limites, eles são subjetivos
e devem ser respeitados, não estando sujeitos a nenhum termo legal.
**Chamadas, mensagens e outras comunicações estão sujeitas à disponibilidade.
Copyright - Todas as fotografias, ilustrações, design e formato são protegidas por direitos reservados.

