
  
 
 

                                                                                                                

VELOTOUR ITÁLIA - 2015 

29 de agosto a 05 de setembro de 2015 

Reserva/Inscrição individual – preencher e enviar a waltermagalhaes@waltermagalhaes.com  

 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

Sobrenome:___________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ Estado: ________ Cep: ________________ 

Email: _______________________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________________________________________________________________ 

Hospedagem em :  (   ) Quarto individual  (pouca disponibilidade) - Acréscimo de € 200,00 

                                (  ) **Quarto Duplo (nome  do acompanhante):_______________________________ 

(Se desejar deixe o campo  “nome  do acompanhante” em branco e a organização tentará achar alguém para dividir o quarto com você. Caso não 

seja possível deverá optar pela opção de quarto indvidual.) 

O pacote do evento inclui hospedagem e inscrição no Velotour – Máximo de 20 participantes 

**Valor promocional: € 1.180,00 por pessoa até 15/08/2015          **  Valor Normal:  € 1.300,00 por pessoa a partir de 16/08/2015 

Hospedagem e Estrutura do Hotel 
1. Oito (8) pernoites em quarto duplo, em hotéis 3*,  4*   

com jantar e café da manhã incluídos; 

2. Nos hoteis de Bolonha e de Florença estão incluídos 

somente café da manhã; 

3. Em Bolonha,  uma noite de pizza de confraternização está 

Incluída. Bebidas não estão incluídas; 

4. Nos hotéis  de Ponte Rivabella, Montese, Porretta-

Therme e Pistoia, estão incluídos café da manha e jantar; 

5. Bebidas não estão incluídas; 

 

 

6. Não haverá serviço de transfer no início (em Bolonha) e 

no final do Velotour (em Florença), cabendo a cada 

participante cuidar do seu deslocamento.  Observação:  

Ao chegar em Bolonha o participante deverá se deslocar 

através de táxi ou ônibus para o Hotel no centro da 

cidade; 

7. 1 kit lanche de viagem nos dias de pedalada; 

8. Local de depósito seguro para as bicicletas nos hotéis de 

hospedagem; 

9. Carro para problemas físicos ou mecânicos (passará 

somente no final do dia). 

 

Depósito de malas no hotel em Bolonha pelo período do Velotour:  (  ) Aceito             (  ) Não aceito 

O Custo é de € 50,00 para uma mala. Cada mala adicional: € 20,00. Serviço a ser pago no local. 
 

Havendo um mínimo de 10 pessoas interessadas será fornecido sem acréscimo nesse valor de guarda, o transporte da 
mala até o hotel de Florença no último dia.  

(  ) tenho interesse                  (  ) Não tenho interesse 
 

Bicicleta: (  ) Bicicleta própria           (  ) Bicicleta alugada: € 195,00  (Informações na “Ficha de Aluguel de Bicicleta”) 

 

Pagamento: à vista, no ato da inscrição através do cartão de crédito. 
 

Até 15/agosto – valor promocional: € 1.180,00 (vlr da inscrição/quarto duplo)  + € 195,00 (aluguel da bicicleta). 

Após 15/agosto - valor normal: € 1.300,00 (vlr da inscrição/quarto duplo) + € 195,00 (aluguel da bicicleta). 
 

Tipo Cartão de crédito:_____________________________________ (indicar a bandeira: Mastercard ou Visa) 

No. Cartão de crédito:______________________________________ Válido até:_____________________________ 

Titular do cartão: _______________________________________________________________________________ 

 Não informar o código de segurança do cartão 

Política de cancelamento:  

Até 31/07/2015 – Reembolso de € 100,00 (valor pago da inscrição) e € 40,00 (aluguel da bicicleta);  

De 01/08/2015 até o dia 12/08/2015 – Penalização de 50% do valor pago da inscrição e do aluguel da bicicleta.  

Após dia 12 de agosto até o momento de chegada ou no-show (o participante não se apresenta no local da viagem) -  Penalização de 

100% do valor pago da inscrição e do aluguel da bike. 

Em caso de cancelamento poderá ser aceito substituição da vaga por outra pessoa conforme avaliação da organização. 

AO ENVIAR FICHA DE INSCRIÇÃO VOCÊ IRÁ RECEBER UM EMAIL CONFIRMANDO A SUA RESERVA DE INSCRIÇÃO E DE ALUGUEL DA BICI CLETA 

CASO FAÇA ESSA OPÇÃO. 

Autorizo MODENATUR a debitar os valores indicados acima no cartão de crédito:____________________________________ 

                                      Assinatura do Titular do Cartão  

Organização Técnica: Modenatur s.c.a.r.l Via Scudari 8/10 – 41121 Modena info@modenatur.it 


