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Anexo nº 1 

 

Governador de Distrito eleito                                 Distrito nº  _____________ 
 
________________________________________          _________________________________       _________________ 
Sobrenome      Nome      Nome no Crachá 
(Exatamente como consta no seu passaporte)   
                                                     
Endereço postal  ________________________________________________________________________________ 
 
Cidade ___________________________________ Estado/Província  _________________  CEP ________________ 
 
País ___________________________ Telefone res.  ___________________ Telefone cel.   ____________________ 
 
Fax _____________________ Email ______________________________________   Clube nº  _________________  
                               
O seu acompanhante adulto está viajando com você à Honolulu?              1111  Sim   1111   Não 
 
NOME DO ACOMPANHANTE ADULTO VIAJANDO COM VOCÊ:  
 
_________________________________________          _________________________________       _________________ 
Sobrenome      Nome      Nome no Crachá 
 (Exatamente como consta no seu passaporte)   
 
Nº do Clube do Acompanhante Adulto__________________________ Distrito nº_____________________ 

 

 

RESERVAS DE HOTEL: 
 
A não ser que uma mudança seja solicitada, LCI fará  as reservas de hotel para esta data: 
 
CHEGADA: SEGUNDA-FEIRA, 22 DE JUNHO       PARTIDA: QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO 
 
Nº de hóspedes no quarto: _______(MAX. 4 POR QUARTO)  Nº de camas solicitadas: ______ 1  Não fumante   1  Fumante 

• LCI pagará por um quarto, ocupação dupla com 1 cama king ou duas camas de casal 
• O GDE pagará o hotel diretamente pela 3ª e 4ª pessoa (caso se aplique) em um valor de US$ 50 por 

diária por pessoa mais taxa para ocupação tripla e US$ 100 por noite por ocupação quadrupla. 
 
As diárias extras de hotel são consideradas despesas pessoais e estão sujeitas a disponibilidade. 
 
 (Para chegadas anteriores a 22 de junho e/ou partidas depois de 1º de julho) 
 
CHEGADA: ________________________       SAÍDA:___________________ 
 
1  Reserve minha estadia pessoal prolongada no hotel designados dos GDEs. 
 

1  Não reserve minha estadia pessoal prolongada no hotel designados dos GDEs. Tomarei eu mesmo as providências para ficar mais alguns 
dias em um hotel da minha escolha. 
 

Necessidades especiais no quarto do Hotel 
 

(Os quartos que atendem necessidades especiais são limitados e sujeitos a disponibilidade) 
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INFORMAÇÕES DA VIAGEM:  

Governador de Distrito Eleito                    Acompanhante Adulto 
 

 
  Número do Passaporte__________________________       Número do Passaporte __________________________    
 
  País de emissão _______________________________        País de emissão _____________________________ __ 
 
  Data de validade _______________________________       Data de validade ____________________________ ___ 
 
  Data de nascimento ____________________________       Data de nascimento ___________________________ __ 
 
  Sexo:  1   Masc.   ou   1  Fem.                                             Sexo: 1    Masc.   ou   1    Fem. 
 
  Aeroporto de preferência _______________________         Aeroporto de preferência __________________ ______ 
 
  Data de partida _______________________________          Data de partida ___________________________ _____ 
 
  Horário de preferência de partida _______________ _          Horário de preferência de partida ______ ___________ 
   (manhã, tarde, noite)                                                                                         (manhã, tarde, noite) 
 
  Rota de preferência ___________________________          Rota de preferência _______________________ ______ 
 
  ______________________________________________________________________________________________ 
 
  Data de retorno _______________________________          Data de retorno ___________________________ ____ 
 
  Horário de preferência de retorno _______________            Horário de preferência de retorno ______ ___________  
   (manhã, tarde, noite)                                                                                         (manhã, tarde, noite) 
 
  Preferência de assento ________________________           Preferência de assento ___________________ _______ 
   (corredor, centro, janela)                                                                                        (corredor, centro, janela)    
 
  Pedido de refeições especiais___________________          Pedido de refeições especiais ____________ ________ 
    (se for aplicável)                                                                         (se for aplicável) 
 
  Programa de viajante frequente                                             Programa de viajante freq uente 
  nome(s) & número(s) __________________________            nome(s) & número(s) ______________________ _____ 
 
  Cadeira de rodas ou assistência no aeroporto_____           Cadeira de rodas ou assistência no aeropo rto  _______ 
  (cobranças adicionais são consideradas despesas pes soais)                   (cobranças adicionais são consideradas despesas pessoais) 
 
  Necessita de tanque de oxigênio durante o voo____           Necessita de tanque de oxigênio durante o  voo______  
   (cobranças adicionais são consideradas despesas pessoais)                   (cobranças adicionais s ão consideradas despesas pessoais) 
  
  Viajando com cão-guia  ______                                             Viajando com cão-guia ____ ____ 
   (cobranças adicionais são consideradas despesas pessoais)                   (cobranças adicionais s ão consideradas despesas pessoais) 
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