BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Dados Pessoais e Composição do Quarto (indique o quarto pretendido):
Participante 1 (Primeiro e último nome)

Quanto Individual
Quarto de Casal

Quarto Duas Camas

Nº CC ou Passaporte
Validade

Se assinalar que pretende quarto de duas
camas, deverá definir com o organizador da

Data de Nascimento

viagem o(a) companheiro(a) com quem vai

compartilhar. Caso não se encontre ninguém

Contacto

para partilhar o quarto, será considerado
Endereço eletrónico (E-mail)

como quarto individual, pelo qual terá de
pagar o suplemento para quarto individual
indicado

no

programa

de

viagem.

A

disponibilidade de quarto triplo está sujeita a

Participante 2 (Primeiro e último nome)

confirmação e aceitação do preço.
Com o preenchimento do presente boletim
de inscrição e com a entrega da fotocópia do

Nº CC ou Passaporte

documento de identificação necessário para

a viagem, está da dar o seu consentimento à

Validade

agência de viagem, EMVIAGEM, para que
Data de Nascimento

esta use os seus dados pessoais, necessários
para cumprir com a reserva e a contratação

Contacto

dos serviços turísticos da presente viagem.
Caso contrário, os dados pessoais deverão

Endereço eletrónico (E-mail)

ser comunicados à EMVIAGEM pelo email:
t.religiosoecultural@emviagem.pt.

Pagamentos, Política de Cancelamento e Fatura:

SINALIZAÇÃO | Para garantir a sua participação, deverá fazer a sinalização da viagem no valor de 400€ (quatrocentos euros). Os
pagamentos parciais e/ou finais devem ser acordados com o organizador da viagem.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO | Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da
partida, sendo restituída a totalidade do montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias da partida, fica sujeita aos
gastos que a anulação do contrato venha a dar lugar e ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem
contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes até à data de 90 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito
de cancelamento da mesma.
FATURA | Dados para emissão de fatura
Entidade / Nome
Morada Fiscal
Código Postal

Contribuinte

