
Rua Carlos Seixas 
(Coimbra) 

239 713 325 
catarina.es@passepartout.pt 

j.lucas@passepartout.pt 

Av. João de Deus Ramos 
(Coimbra/Solum) 

239 704 558 
guida.es@passepartout.pt 

carla.s@passepartout.pt 

Galerias Topázio 
(Coimbra) 

239 840 270 
maria.tavares@passepartout.pt 

marlene@passepartout.pt 

Rua Manuel Ribeiro 
 (Anadia) 

231 512 930 
carlo.c@passepartout.pt 

sandra.m@passepartout.pt 

Ed. Colombo I 
(Aveiro) 

234 426 024 
miguel.a@passepartout.pt 

sonia.d@passepartout.pt 
 

Passepartout, viagens e turismo, lda | Contribuinte nº 503057703  - RNAVT 2038 – Capital Social 200000 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moçambique 10 a 17 Setembro 2018  
 

 
Dados do cliente: 

Nome completo___________________________________________________________________ Data Nasc. ______________ 

Morada __________________________________________________________________________ NIF ____________________ 

Contacto __________________________ E-mail * ______________________________________________________________ 

Nº CC / BI _________________________ Val. _______________________________ Nacion. ___________________________ 

Nº Pass ___________________________ Val. _______________________________ Local Nasc _________________________ 
 

Outros Participantes: 

Nome completo___________________________________________________________________ Data Nasc. ______________ 

Nome completo___________________________________________________________________ Data Nasc. ______________ 

Nome completo___________________________________________________________________ Data Nasc. ______________ 

 
Contacto de Emergência: 

Nome _____________________________ Tel._______________________________ Parentesco ________________________ 

 
Descrição dos serviços contratados: 

Conforme programa 

PREÇO GLOBAL DA VIAGEM (incluindo suplementos, impostos e taxas) x numero de pessoas   € 2350.00 x __   

Inscrição 50% do valor total  (reembolsável caso o grupo não se concretize até esta data – 14Julho)   €___________ 

                                                                                                  Restantes 50 % até   30 dias antes da viagem      €___________ 
 

IBAN PASSEPARTOUT: PT50 0033 0000 1368 0112 06757 
Contacto PASSEPARTOUT: catarina.es@passepartout.pt 
 

Cópias de documentos autorizadas: CC/BI (   ) Passaporte (   ) Outro ___________ Nenhum (   ) 

 

* Pretende receber as nossas newsletters e promoções no seu e-mail?   SIM (   )  NÃO (   ) 

 

Condições gerais de cancelamento: 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 

viagem, os custos são: 

14 Julho a 17 Agosto – 30% do total 
18 Agosto a 10 Setembro – 100% 

Novo RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) 
Dando cumprimento ao RGPD todos os dados recolhidos são registados sob 

sigilo numa base de dados informatizada sob a responsabilidade da 

Passepartout, respeitando a privacidade dos seus titulares e destinam-se 
exclusivamente ao processamento interno relacionado com a presente viagem. 

A divulgação das nossas actividades será efectuada conforme aceitação 
expressa*. Mais informamos que poderão pedir a remoção dos dados da nossa 

base em qualquer altura enviando o pedido para coimbra@passepartout.pt 
 

Declaro que tomei conhecimento e aceito as condições de participação, pagamento e cancelamento, relativamente à viagem em 
que me inscrevo, assim como, de acordo com o RGPD (sigilo e privacidade), autorizo a utilização dos meus dados pessoais para 
efeitos desta reserva.                                                              

O cliente: A Passepartout 

 


