Додаток № 1 до договору № ______ від _______________
ЗАЯВКА НА БРОНЮВАННЯ
(ЗАМОВЛЕННЯ ТУРУ)
НОВА

ЗМІНЕНА

АНУЛЯЦІЯ
ГРН

ПОВНА ЦІНА ПАКЕТА

НАЗВА АГЕНТСТВА_________________________________________________________________________________________________
АДРЕСА АГЕНТТСВА_______________________________________________________________________________________________
МЕНЕДЖЕР________________________________________________________________________________________________________
ТЕЛ/ФАКС__________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________________________________________________________
Дати туру
Маршрут (місто виїзду/місто приїзду)
Вид/ категорія
□ Власний
□ Авіа(чартеp)
□ Авіа (рейсовий)
□ Автобус
□ Інше (вказати)
транспортного засобу
Готель/категорія
Країна/курорт
Категорія готелю вказана по класифікації туристичної компанії-партнера/готелю
Номер*
□ DBL
□ DBL+EXB
□ DBL+2EXB
□ SNGL
□ Family
□ Apartment
□ Інше (вказати)
Тип номеру
□ Вид на море
□ Вид на парк
□ Інше (вказати)
Харчування**
□ ВО
□ ВВ
□ НВ
□ FB
□ ALL
□ Інше (вказати)
Екскурсії (так або ні/назва)
Трансфер
□ Груповий
□ Індивідуальний
□ Інше (вказати)
Страхування
Віза
Інші послуги
Додаткові побажання (виконання не
гарантується)

□ Так
□ Так

□ Ні
□ Ні

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТІВ
(ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ)
№
1

Прізвище

Ім’я

Дата народження

№ паспорту

Паспорт дійсний

Громадянство

2
3
4
5
6
Я, Турист _________________________________, від свого імені та від імені осіб, які подорожують зі мною і які уповноважили мене на
підписання данного lоговору, заявляю, що з програмою туристичної подорожі ознайомлений та погоджуюсь. Інформацію по організації
туристичної подорожі, своїх правах,зобов'язаннях, правилах безпеки та умовах страхування, порядку відшкодування завданих збитків
та оплати фактично понесених витрат, умовах відмови від послуг, правилах перетину державного кордону, а також об'єктивну
інформацію про країну перебування, звичаї місцевого населення, інформацію стосовно санітарно-епідеміологічних умов країн
тимчасового перебування, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів та іншу інформацію
згідно Закону України "Про туризм" отримав.
З умовами договору на туристичне обслуговування ознайомлені та згодні.
Оплату гарантуємо згідно договору №______від “____”________________20___р
*DBL – двохмісний стандартний, EXB – додаткове ліжко, SNGL – одномісний стандартний, Family – сімейний, Аpartment –
апартаменти.
**BO – без харчування, BB - сніданок, HB - сніданок+вечеря, FB — трьохразове, ALL — все включено.
Дата заповнення______________________
Підпис Турагента
________________
М.П.

Підпис Туриста
________________

