
Preencher e assinar o formulário de reserva é necessário proceder com a reserva de sua viagem.
Fax o u e-mail:

Fax: +34 913 889 839 e-mail: reservations@ugowegotours.com

Por favor, leia “Termos e Condições” e “Informações Gerais” antes de preencher o formulário.

Nome do Tour: _________________________________________________________

Datas: (Dia) /  (Mês) / (Ano)  _______________________________________________

VIAJANTE UNO

Nome: ________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________

Cidade: _____________________________ Estado: ___________________

CEP: _____________________ País:_______________________________

Número de telefone: _(______)_____________________________

Telefone celular:_(______)________________________________

E-mail: ________________________________________________

Data de nascimento: _____________________________________

VIAJERO DOS

Nome: ________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ___________________

CEP: ______________________ País:_______________________________

Número de telefone:_(______)_______________________________

Telefone celular:_(______)__________________________________

E-mail: _________________________________________________

Data de nascimento: ______________________________________

FORMULÁRIO DE RESERVA

mailto:s@ugowegotours.com


Depósito: ________________ € (300€ por pessoa)

O

Preço total de viagem: _________________€ (O valor total será carregado se registrado menos de 70 dias antes
da data de início do tour).

_____ VISA _____ MasterCard _____ American Express

__________________________________________________________________________________________

Número do Cartão Data cad. Código CVV2 Assinatura Autorizada

O pagamento total deve ser carregado 70 dias antes da data de início do tour. Se o pagamento integral não for
recebido até essa data, a reserva será cancelada e o seu depósito de 300€, por pessoa, não reembolsável.

Indique sua preferencia (obrigatório):

_____ Autorizo a UGOWEGOtours a carregar o montante remanescente de ______________€ no cartão
listados acima, 70 dias antes do início do tour.

_____ Reservo o tour com menos de 70 dias antes da data de início. Eu autorizo o pagamento TOTAL do
preço do tour.

O pagamento total deve ser feito 70 dias antes da data de início. Se o pagamento não é feito na data precisa, a
reserva da viagem será cancelada, perdendo todo o depósito feito anteriormente. Para todos os outros
cancelamentos:

 71 ou mais dias antes da data do início: Você receberá uma restituição de seu depósito, menos 100€ de
custos administrativos e de gestão por pessoa.

 31-70 dias antes da data do início: Se você pagou o total do passeio, recebera o 50% do total.

 Menos de 31 dias antes da data do início: Não haverá restituição.

Acordo de responsabilidade: O pacote de bem-vinda do tour inclui recomendações de segurança e formulários
de “Acordo de participante para a liberação do reconhecimento de responsabilidade e riscos”. Isso deve ser
assinado e devolvido ao UGOWEGOtours num prazo de 10 dias a contar da recepção.

Viajantes que são menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou um responsável legal.

_____Aceito as condições de pagamento e as condições de cancelamento de UGOWEGOtours listados acima.

_____Aceito ler “Termos e Condições” e “Informações Gerais” incluídas no site www.ugowegotours.com

Nome ___________________________________________ Data _____ /_____ / _____

Assinatura :

PAGAMENTO DO TOUR E ACORDO DE RESPONSABILIDADE

Pagamento e política de cancelamento de UGOWEGOtours


