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ANEXĂ LA CONTRACT Nr. data
CONFIRMARE DE SERVICII

Nr
Data ....

Turist reprezentant

Nume / Prenume

Adresa:

Telefon :

Semnătura ………………….

Subsemnații
Numele și Prenumele

Adult/
Copil (A/C)

Vârsta / Data
Naşterii copilului

Nr. paşaport

TIPUL SERVICIILOR SERVICII SOLICITATE SERVICII CONFIRMATE
1.destinatia (ruta) conform servicii solicitate

2. perioada
-individuali – intrare / ieşire(nr. nopţi cazare)

-grup-data plecare / data întoarcere
In . aut . nr. nopti . In . aut . nr. nopti .

3.nr persoane – total, din care
-adulţi
-copii
4. unitate de cazare
-tip (hotel, vilă, motel), denumire / categorie, în
conformitate cu reglementările ţărilor de primire
5. unitate de alimentaţie pentru  turism:
-tip (restaurant, cantină), denumire / categorie
-adresa
-conţinut servicii masă (pensiune completă, demipensiune,
mic dejun, totul inclus)

6. transferuri
7. transport
-tip, categorie, mijloace de transport
-data / locul de plecare, ora plecare
-data / locul de sosire,   ora sosire
-ruta
8.program turistic

9.informatii generale privind
-regimul paşapoartelor şi al vizelor
10. solicitări speciale ale turiştilor
11. buget alocat călătoriei/ preţ confirmat de agenţie

-alte taxe neincluse în preţ
12.esalonarea plăţii
-avans /
-rest de plată / termen
-modalităţi de plată
13. informaţii şi telefoane de contact la destinaţie
-partener local: nume / adresă / tel./ pers. de contact
Telefon de urgenţă la agenţie 0348 – 807312; 0723 533 152
14. alte informaţii
-asigurări facultative
-nr. minim de persoane necesar pt. efectuarea programului
-data limită de anunţare a turistului privind anularea
călătoriei (minim 15 zile înainte)

Turist reprezentat ..... , declar pe proprie răspundere că reprezint cu puteri depline în condiţiile prezentului contract toţi turiştii
înscrişi în contract şi semnez prezentul atât în numele meu cât şi în numele acestora.

SEMNĂTURA TURISTULUI……………………….. ..                                            SEMNĂTURA AGENTULUI DE TURISM…………………...


