
ITÁLIA 
5 A 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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

 

DATA DE 
NASCIMENTO 

Nome (1):      ___________________________________________________      ____ / ____ / ____ 

Morada:  ________________________________________________________________________ 

Contactos :    ______________________ / _______________________   NIF: _________________    

Email :    _________________________________________________________________________ 

  

Nome (2):      ___________________________________________________      ____ / ____ / ____ 

Morada:  ________________________________________________________________________ 

Contactos :    ______________________ / _______________________   NIF: _________________    

Email :    _________________________________________________________________________ 

 

A GeoStar tem como principal obje�vo prestar serviços de viagens com os mais exigentes níveis e 

padrões de qualidade. Por este mo�vo vamos implementar uma forma de comunicação que visa 
melhorar e privilegiar a relação com os seus clientes. Solicitamos que nos seja disponibilizado um 
endereço eletrónico (Email) para que se possa comunicar o programa de viagem, as condições 
gerais, a apólice do seguro, bem como toda a informação necessária para a viagem. Caso não 

forneça um endereço eletrónico (Email), deverá consultar o programa de viagem, as condições 
gerais e a apólice do seguro junto do organizador da viagem. 
 

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: 
No ato da inscrição deverá entregar o presente bole�m devidamente preenchido, bem como, uma 

fotocópia do documento de iden�ficação pessoal, que, com o seu consen�mento (nº2 do Art.º 5 

da Lei nº7/2007), visa o uso dos dados para a confirmação dos diversos serviços turís�cos. 
Preferencialmente, solicitamos que nos seja enviado por email t.religioso.porto@geostar.pt 

indicando a paróquia/grupo e a viagem a que se inscreve. 

 

BOLETIM DE 
INSCRIÇÃO 

TIPO DE QUARTO:           INDIVIDUAL                                CASAL                             TWIN (Duas Camas)             
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Sinalização, pagamento parcial e final: 

A inscrição é considerada válida com o pagamento de 360,00 € (trezentos e sessenta euros).  

Até 60 dias antes da par�da deverá pagar, pelo menos, 50% do valor da viagem.  

O pagamento final deverá ser efetuado até 30 dias antes da data da par�da. 

  

Desistência e cancelamento: 

Caso algum dos par�cipantes 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, 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 par�cipantes até à data de 60 dias antes da par�da, reserva-se à agência o direito de 

cancelamento da mesma.  

 

Inscrições e limites de par�cipantes: 

Para garan�r a sua inscrição na viagem, deverá até à data limite de inscrições (inscrita no 

programa) entregar o presente bole�m, bem como a sinalização solicitada. Após esta data, a 

inscrição está sujeita a disponibilidade. O número de par�cipantes é limitado pelo que a agência de 

viagens não garante a disponibilidade e o preço da viagem, após a data limite de inscrição.  

 

Pagamentos: 

- Diretamente com o organizador da viagem ou com a GeoStar através dos seguintes dados: 

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

- Referência Mul�banco (solicitar referência através do 220 129 361/363/364) 

- Transferência IBAN PT50 0010 0000 7628 2730 0013 3 (ao efetuar a transferência deverá  enviar 

o comprova�vo para t.religioso.porto@geostar.pt indicando o nome e a viagem a que se inscreve).  

 

Seguro de Viagem: 

Ao indicar o endereço eletrónico (Email) serão enviadas as cláusulas do Seguro de Viagem. Caso 

contrário deverá consultá-las junto do organizador da viagem.  

 

Condições Gerais da Viagem: 

Ao indicar o endereço eletrónico (Email) serão enviadas as Condições Gerais. Caso contrário 

deverá consultá-las junto do organizador da viagem.  

 

 

Para mais informações e/ou inscrições: 

Telef.: 213 038 642 | 213 038 643 

E-mail: capelania.mor@defesa.pt  

CONDIÇÕES PARTICULARES PARA A VIAGEM 
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