Додаток № 1 до Договору на туристичне обслуговування № ____________
ЗАМОВЛЕННЯ НА БРОНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВ «Скай Рест»
Любимий Турист :
Дата народження:
проживає за адресою:
контактний телефон
Любимий Турист :
Дата народження:
проживає за адресою:
контактний телефон
Любимий Турист :
Дата народження:
проживає за адресою:
контактний телефон

Паспорт:

--Паспорт:

--Паспорт:

Любимий Турист :
Дата народження:
Паспорт:
проживає за адресою:
контактний телефон
Країни(а) перебування
Місто(а) –маршрут
Строки поїздки
з « »
201_ року
Транспортне
авіа (назва авіакомпанії)
обслуговування:
автобус(рейсовий/туристичний)
з/д (купе/плацкарт/СВ)
комбіноване
авто
Готель (назва) і його категорія:
Категорія номеру з зазначенням зручностей:
однокімнатний одномісний
однокімнатний двомісний
Однокімнатний двомісний з дод. ліжком
Балкон/тераса
Телефон
Примітка:

---

по

« »

201_ року

Санвузол
Міні –бар/холодильник
Телебачення
Вид на море
Кондиціонер

Послуги, що входять у вартість путівки:

Користування басейном
Приватний пляж готелю
Користування лежаком на пляжі
Примітка:

Користування гірськолижнім спорядженням
Користування витягом
Фітнес центр

Система харчування
Пояснення: повний пансіон – 3 - разове харчування; напівпансіон – сніданок +обід ,чи сніданок + вечеря ; сніданок;
шведський стіл, «все включено» - 3-разове харчування + напої вітчизняного виробництва
Трансфер
Пояснення: проїзд Туриста і подорожуючих з ним осіб з аеропорту (чи іншого місця транспортного обслуговування при
здійсненні перевезення) в країні перебування до першого пункту обслуговування і в зворотному напрямі
Страховка
Віза:
Екскурсії, що входять у вартість путівки:
Додаткові послуги:

(так / ні)

Туристичні послуги надаються в індивідуальному порядку або у складі групи туристів:
Дата і місце збору для виїзду за кордон (для туристів, подорожуючих у складі групи):
Загальна вартість туристичного обслуговування (з урахуванням вартості послуг ТУРАГЕНТА)
складає:
(______________________________________________ гривень ______ коп.)

грн. коп.

Для виконання даного Замовлення, Турист вносить на рахунок ТУРАГЕНТА грошовий
депозит у сумі (мінімум 30%)
____________________________ грн._______________ коп.
АБО повна сплата туру

____________________________грн. _______________коп.

Дійсним підтверджую, що я (і подорожуючі зі мною особи) ознайомлені з нижче переліченими умовами і приймаємо
їх:
1. Заява про відмовлення Туриста від послуг ТУРОПЕРАТОРА приймається ТУРАГЕНТОМ тільки у письмовому вигляді. Така заява
приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання від дня її отримання.
2. При підтвердженні даного Замовлення депозит враховується при розрахунку загальної вартості вказаного в ньому туристичного
обслуговування.
3. У разі неможливості виконати доручення згідно з даним Замовленням, ТУРОПЕРАТОР зобов’язується якнайшвидше, як тільки їй про це
стане відомо (але не пізніше ніж за 2 дні до початку туру) повідомити Туристу про це для прийняття Туристом рішення про зміну вимог
Замовлення (включно, але не обмежуючись, змінами тривалості і маршруту туру , класу обслуговування , змінами вартості замовлених
послуг і т.п.) або про відміну доручення з наступним поверненням депозиту на протязі 7 днів з моменту повідомлення.
4. Мною (нами) отримана вся необхідна, доступна і правдива інформація про умови організації ТУРОПЕРАТОРОМ туристичного
обслуговування згідно з даним Замовленням, а також інформація відносно наступних умов розміщення і проживання в готелі:
- час поселення в номер у день заїзду – 14:00, час звільнення номера у день виїзду – 12:00;
- поселення в готелі проводиться по наявності вільних номерів підтвердженої категорії, згідно з розпорядженням адміністрації готелю;
- кондиціонери в готелях працюють згідно графіка, встановленого адміністрацією готелю в залежності від погодних умов;
- режим роботи відкритих басейнів, водних атракціонів и заняття водними видами спорту встановлюється адміністрацією готелю і
залежить від погодних умов.
5. Туроператор не приймає та не несе відповідальності по претензіям, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке
надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення
води та електропостачання, прибирання кімнат та території й т.і.)
6. Туроператор не несе відповідальності за суб’єктивне сприйняття туристом умов проживання.
7. Дане Замовлення оформлене у 2-х примірниках, є невід’ємною частиною Договору, один з яких Туристом (Довірителем) отриманий.

Документи, потрібні для виконання замовлення (+\-):
внутрішній паспорт:
Фотокартка
з/паспорт (дитячій проїзний)
свідоцтво про народження
свідоцтво про одруження/розлучення
довідка з місця роботи або інші документи, пов’язані з місцем працевлаштування
довідка про доходи
нотаріальний дозвіл на право виїзду дитини за кордон у супроводі
Здав Турист ____________________ ______________ Прийняв менеджер _________________ ___________________
піб

(ПІДПИС)

ПІб

(ПІДПИС)

Підпис Любимого Туриста (Замовника)___________________________________________________________________
Замовлення прийняте Турфірмою до виконання «____ » ____________ 201_ р.
Дуже відповідальний менеджер «______________»

____________________

________________

М.П.

