PLANO CLASSIC
PROMOÇÕES ESPECIAIS DE VERÃO 2020 - FORMULÁRIO PARA O PEDIDO DE RESERVA
Para encaminhar o seu pedido de reserva:
1.
2.

Preencha o formulário abaixo com o seu pedido de reserva.
Envie o formulário para a Viaggiattore por correio.
***Se preferir envie um e-mail com os mesmos dados

solicitados no formulário, dando a indicação de

que concorda com as condições de uso.
3.
4.

Confirmaremos de imediato por telefone ou e-mail, o recebimento dos pedidos de reserva.
Informaremos sobre a confirmação ou não da reserva solicitada, no prazo máximo de 1 semana, da recepção do pedido.
Contactos: Central de Atendimento Viaggiattore Fone - 282 079 592

IMPORTANTE - Condições para a utilização:














Os pedidos de reserva estarão sempre sujeitos à disponibilidade.
Não serão feitas listas de espera.
Alguns hotéis exigem reservas mínimas de 5 noites. Consulte a relação pormenorizada.
Alteração de reserva já confirmada, incide em multa de 2 dormidas, inclusive suplementos pagos, e somente será processada
com uma antecedência mínima de 21 dias da entrada no hotel, constante da reserva original.
Cancelamento de reserva já confirmada, incidirá na perda de todas as dormidas reservadas e do suplemento pago.
Não comparecer no hotel com uma reserva confirmada (no-show), incidirá na perda de todas as dormidas reservadas e do
suplemento pago.
Nas reservas em apartamentos, não estará incluído o pequeno-almoço. Consulte a relação pormenorizada.
A base de reservas dos Planos Classic é para 2 (duas) pessoas. Crianças até 2 anos, no mesmo quarto dos pais são oferta.
Consulte condições especiais para crianças com mais de 2 anos ou ainda, adultos adicionais.
Essa relação poderá ser alterada sem prévio aviso.
Essa relação foi feita com base na data prevista de reabertura da rede Hoteleira, o que pode não se confirmar.
Os valores descritos na relação de Hotéis disponibilizados para utilização, podem se alterar, sem prévio aviso, tanto para cima,
como para baixo.
Consulte a relação actualizada na internet, em www.viaggiattore.com na secção “promoções especiais de verão do plano
classic”.
Reserva assistida pela Turplan 2 Viagens, alvará nº 670/93, conforme orientação do Turismo de Portugal.

Detalhes da reserva solicitada:
Sócio (nome completo):

Contacto :

Nome de quem vai se hospedar:
Próprio Sócio

Outro (Nome):

Hotel desejado:

Check-in (entrada):
Entrada a partir das 14:00 hs

Nº Noites :

Nº Quartos :

/

/
Nº Adultos :

Check-out (saída):

/

Saída até as 11:00 hs

/

Nº Crianças / Idades :

Solicito que seja encaminhado o pedido de reserva acima descrito. Concordo com as condições de uso apresentadas.

,

/

/
(assinatura)

Beco Luz Bay Club, S/N 8600-192 Praia da Luz / LAGOS Portugal
e-mail: atendimento@viaggiattore.com Tlf: +351 282 079 592
visite o nosso site na internet em www.viaggiattore.com ou www.planohotelfacil.com

