
TERRA SANTA E JORDÂNIA 
04 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

NOME   (Primeiro e Úl�mo)   
conforme documento de Iden�ficação válido para a viagem 

 

DATA DE 
NASCIMENTO 

Nome:     _______________________________________________________     ____ / ____ / ____ 
 
Morada:  _______________________________________________________ 
 
Localidade / C.P. :     ___________________________________    Contacto :      _______________ 

 
Email :    _________________________________________________________________________ 
 
 Nº de Contribuinte:     ______________________________      (para efeitos de emissão de fatura) 
 
 
Nome:     _______________________________________________________     ____ / ____ / ____ 
 
Morada:  _______________________________________________________ 
 
Localidade / C.P. :     ___________________________________    Contacto :      _______________ 

 
Email :    _________________________________________________________________________ 
 
Nº de Contribuinte:     ______________________________      (para efeitos de emissão de fatura) 

 

Composição dos quartos 

No ato da inscrição, deverá indicar o �po de quarto pretendido. No caso dos quartos de duas 

camas, é favor indicar, sempre que possível, o(a) companheiro(a) com quem vai compar�lhar. 

Caso não se encontre, de entre as pessoas do grupo, ninguém para par�lhar o quarto, será 

considerado como quarto INDIVIDUAL, pelo qual terá de pagar um suplemento complementar.  

  

Validade do documento de iden�ficação pessoal: 

Para par�cipar na viagem é obrigatório apresentar o documento de iden�ficação pessoal válido, 

conforme o indicado no programa de viagem. No ato da inscrição deverá entregar o presente 

bole�m de inscrição devidamente preenchido, bem como, uma fotocópia do documento de 

iden�ficação pessoal solicitado para a viagem. 
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TIPO DE QUARTO:           INDIVIDUAL                                CASAL                             TWIN (Duas Camas)             

 

BOLETIM DE 
INSCRIÇÃO 
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SINALIZAÇÃO, PAGAMENTOS PARCIAL E FINAL 

No ato da inscrição deverá entregar um sinal no valor de 490,00 € (quatrocentos e noventa euros) 

como garan�a da reserva de lugar. O pagamento parcial, será conforme o indicado pelo 

organizador da viagem, sendo que, o pagamento final deverá ser efetuado até 30 dias antes da 

data da par�da. 

 

DESISTÊNCIAS E CANCELAMENTO 

Caso alguma das pessoas inscritas queira desis�r da viagem, pode fazê-lo até 60 dias antes da 

par�da, sendo res�tuída a totalidade do montante entregue até ao momento. A menos de 60 dias 

da par�da, poderá desis�r da sua par�cipação, sendo igualmente res�tuído o montante entregue, 

desde que o mínimo de par�cipantes para a realização da viagem esteja assegurado. Caso 

contrário e ultrapassado este prazo, 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. 

 

Caso não se confirme o mínimo de par�cipantes para a viagem, até à data de 60 dias antes da 

par�da, reserva-se à agência o direito de cancelamento da mesma.  

 

MODALIDADES DE PAGAMENTO 

Para efetuar o pagamento do sinal, parcial ou da totalidade, poderá fazê-lo através de:  

• Numerário 

• Cheque Bancário (válido), à ordem de RASO, VIAGENS E TURISMO, SA 

• Referência Mul�banco ou Transferência Bancária (informações através dos nºs 220 129 

361 /363 /364) 

 

SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM 

Consulte as condições gerais do seguro em hIp://www.geostar.pt/images/GEOSTAR-SILVER.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
Capelania Mor 

Avenida Ilha da Madeira, 1 
1400-203 LISBOA 

Tlf.: 213 010 451 ou 213 038 641 
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