Vulcanismo Activo: O caso de Cabo Verde e Açores
INSCRIÇÕES
CONDIÇÕES
Data limite de inscrição: 25 de Janeiro de 2009
Critérios de admissão:
1. Sócios da APPBG com as quotas regularizadas e pré inscrição efectuada com ou sem
acompanhantes;
2.Não Sócios com pré inscrição efectuada
3. Sócios sem pré inscrição efectuada
4. Não sócios sem pré inscrição efectuada
5. Data de recepção da inscrição.
Pagamento: 500 euros no acto de inscrição. O restante até 15 de Março de 2009.
A organização reserva-se o direito de cancelar a viagem por falta de inscrições suficientes
(com reembolso total a todos os participantes já inscritos) ou parte do seu programa, por
motivos de segurança alheios à sua vontade (sem qualquer reembolso aos participantes).
Se o número de participantes for inferior a 35, e tal implicar um pagamento acrescido, a
organização informará os inscritos.
Enviar fotocopia legível do passaporte actualizado para obtenção do visto

Vulcanismo Activo: O caso de Cabo Verde e Açores

Inscrição Nº __________
Nome: __________________________________________________________________
Sócio nº ______

Não sócio ____

Pré inscrição Sim__ Não___

Morada: ________________________________________________________________
Código Postal: ________ - ____
Telefone: ________________

___________________________________________
E.mail: ______________________________________

Deseja inscrever-se na viagem “Vulcanismo Activo: O caso de Cabo Verde e Açores” para o que solicita:
(nº) _______ lugar(es) de sócio (1360 €)

(nº) _____ lugar(es) de não sócio (1410 €)

Para o que envia o cheque nº ____________________________ do Banco __________________________
No valor de ___________ euros.

Envia fotocopia legível do passaporte actualizado para obtenção do visto
Data: ____ / ____ / __________

Assinatura __________________________________________

Nota: quando inscrever acompanhante indique os dados.

CABO VERDE

Preço por pessoa em quarto Duplo: 1.360,00 EUR Associados
Preço por pessoa em quarto Duplo: 1.410,00 EUR Não Associados

Redução por pessoa em quarto Triplo: 20,00 EUR
Suplemento para quarto individual: 200,00 EUR

O PREÇO INCLUI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe turística Lisboa / Sal / Fogo / Santiago / Lisboa
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (290,00 EUR).
Assistência pelo representante local e Transportes privativos do aeroporto / Hotel e
vice-versa no Sal, Fogo e Santiago.
Alojamento em regime de Meia Pensão em hotéis ****.
Visto Turístico de entrada em Cabo Verde
Seguro de Viagem e Assistência Médica
IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviços.
Entrada e visita às salinas no Sal
Visita à Ilha do fogo
Visita à ilha de Santiago

Condições de pagamento:
Data de inscrição 500 EUR
Restante pagamento: a informar.

Nota: outras informações contactar a APPBG por email: www.appbg@mail.pt

