
PROCEDIMENTO BOLETO BARRETOS 2021 
 

FICHA PARA AQUISIÇÃO DE PACOTE VIA BOLETO BANCÁRIO 

Segue o nosso procedimento para aquisição do pacote para o: 

 Preenchimento da ficha com os dados solicitados obrigatório. 
NOME COMPLETO : 
RG:                                                           CPF: 
CIDADE: 
CEL DE CONTATO:                                                     TEL FIXO: 

EMAIL:                                                                                 WHATTS 

 QUAL FINAL DE SEMANA ESCOLHIDO 

(   ) BARRETÃO 1º FINAL DE SEMANA  – 20 a 22  AGOSTO- 2021 
(   ) BARRETÃO 2º FINAL DE SEMANA  – 27 a 29  AGOSTO- 2021 

 QUAL TIPO DE PACOTE  ESCOLHIDO 

 (   ) PACOTE 1º SAIDA AS 12:30  

 (   ) PACOTE  2º SAIDA AS 21:00 

 QUAL TIPO DE APARTAMENTO ESCOLHIDO 

 (   ) PACOTE APTO QUINTUPLO     (   ) PACOTE APTO QUADRUPLO   

 (   ) PACOTE APTO TRIPLO              (   ) PACOTE APTO  DUPLO SOLTEIRO 

 (   ) PACOTE APTO  CASAL    

 QUANTIDADE ADQUIRIDA : >>>_____________ 
as acomodações são em cama de solteiro , casal, beliche, antes do fechamento 

consulte a disponibilidade  

 

 

 

 



 QUAL CIDADE IRA EMBARCAR? 
 (  ) PRAIA GRANDE – TERMINAL TUDE BASTOS 

 (  ) SÃO VICENTE – EXTRA PRESIDENTE WILSON 

 (  ) SANTOS EXTRA ANA COSTA  

 (  ) SÃO PAULO – METRO BARRA FUNDA 

 (   ) SÃO PAULO –  METRO JABAQUARA 

 (   ) JUNDIÁI     (   ) CAMPINAS 

 
Atenção leia com atenção os itens abaixo para aquisição do pacote: 

 
- O Preenchimento da ficha com os dados solicitados, é necessário o 

envio dos boletos bancários 
 

- Todos os preços divulgados deste evento poderão sofrer 

alterações sem aviso prévio conforme solicitação da organização 

do evento. 
 

- As Reservas do pacotes somente será efetuada após confirmação 

do seu pagamento (1*boleto) 
 

- O cancelamento dos Boletos por falta de pagamento pode gerar 

custos e cobranças , NÃO sendo pago será apresentado em 

cartório. 
 

- Caso desista da viagem ficar ciente que será cobrado uma taxa 

pela desistência. 
 

- Caso tenha alguma duvida sobre cancelamento acesse nosso site 

www.denisexcursoes.com.br , na parte de duvidas e confira. 
 

- Caso o evento ESGOTAR, o valor pago será Reembolsado . 
 
Com os dados enviados serão gerados os Boletos em até 72hs e para 

vencimento o primeiro será para até 04 dias, após o envio e na 

sequencia as datas mencionada, lembrando que todos estarão que 

estar quitados até 07 DIAS ANTES DA VIAGEM 

Os dados você enviara assim   Assunto :  - BOLETOS*  

 FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BARRETOS 2021  

Enviar a ficha mais o comprovante para o e-mail: 

pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

mailto:pacotes.denisexcursoes@gmail.com


 

Observações:  
 Envie seu comprovante preferencialmente em horário bancário das10:00hs as 

16:00hs (segunda á sexta). 

 Comprovantes enviados após o horário bancário ,ou caso efetue no final de 

semana , por favor ficar ciente que  iremos da baixa no próximo, dia útil. 

 Indicamos na hora que adquirir o seu pacote e envie o mais rápido seu 

comprovante em anexo para o e-mail indicado com a sua ficha preenchida. 

 Não Iremos aceitar de forma alguma e-mail apenas com o numero de envelope ou 

numero do depósito, sem o comprovante em anexo ,ao  

e-mail será deletado automaticamente. 

 Não iremos de forma alguma aceitar o envio de comprovantes e nem fichas por 

WhattsApp, somente será aceito apenas as fichas e comprovantes por via e-mail 

 Todos os preços divulgados deste evento poderão sofrer alterações sem aviso 

prévio devido á grande procura 

 As Reservas do pacotes somente será efetuada após confirmação do seu 

pagamento 

 Caso tenha alguma dúvidas Sobre cancelamento acesse nosso site 

www.denisexcursoes.com.br ,na parte de dúvidas e confira. 

 Caso o evento ESGOTAR, e não ter sua vaga o valor pago será Reembolsado . 

 

Observações 2 : 

 O DENIS EXCURSÕES se reserva o direito de cancelar a atividade em caso de 

avaliação de risco em função de condições climáticas ou outros fatores 

relacionados 

 Assim como caso não se atinja o número mínimo de 13 {para van} 24 (PARA MICRO) e 

38{para onibus } participantes por ela, estipulado em até 48 horas antes do embarque, 

sem ônus algum.  

 

 Dúvidas e Informações entre em contato 

Denis Excursões Viagens e Eventos 

 (13) 98135 -6590 /  

 Infowhatts: (13) 98135 -6590  

 VISITE NOSSO SITE  E LOJA VIRTUAL : 

-www.denisexcursoes.com.br 

 https://loja.denisexcursoes.com.br/
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