
BOLETIM DE INSCRIÇÃO
(PRELIMINAR)

CONGRESSISTA

Nº DE SÓCIO NOME DA EMPRESA

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

NOME CONGRESSISTA FUNÇÕES NA EMPRESA E-MAIL

TELEMÓVEL

E-MAIL

PARTICIPANTE

CONGRESSISTA ACOMPANHANTE

ALOJAMENTO (DE 22 A 27 DE NOVEMBRO - 5 noites)

5 ***** (a indicar) QUARTO SINGLE QUARTO DUPLO

PAGAMENTO

DATA

/ /

ASSINATURA

1. As inscrições só serão consideradas depois do pagamento INTEGRAL.

CONDIÇÕES GERAIS
PREÇO DA INSCRIÇÃO (POR PESSOA, VALORES EM EUROS)

ALOJAMENTO CONGRESSISTA ACOMP.

5 ***** 300,00 100,00

Sem Alojamento 170,00 n/a

Estes preços incluem:
�n Alojamento de 22 Novembro a 27 de Novembro (5 noites).
n Todas as refeições já incluídas no programa e as que vierem a ser incluídas.
n Jetfoil do aeroporto de Hong Kong para o terminal marítimo de Macau.
n Transferes de chegada, do terminal marítimo de Macau aos hotéis, em datas a indicar
n As excursões incluídas no programa.
n A participação nas sessões de trabalho.
n As manifestações sociais do Congresso.
n O transporte para os locais das refeições e outros actos sociais e vice-versa.
n O direito aos descontos e facilidades concedidas pelas empresas transportadoras.
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�

�

�

�

DATA DA INSCRIÇÃO
Tendo em consideração as limitações que possam existir na reserva de transporte aéreo, aconselhamos a inscrição com a maior brevidade possível. 
Lembramos a importância de proceder à inscrição no congresso, a fim de obter o seu número de congressista, para assegurar as facilidades de 
transporte aéreo.

ANULAÇÕES
1. Os inscritos impedidos de participar no Congresso podem anular a sua inscrição, devolvendo cartão de congressista e vouchers à APAVT.
2. As anulações poderão estar sujeitas a penalizações de reembolso, de acordo com informação a publicar brevemente.
3. Estas regras aplicam-se somente ao alojamento.

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Consultar facilidades de transporte exclusivas para Congressistas.

LISTA DE PARTICIPANTES
As inscrições feitas após 31 de Outubro não constarão da lista de participantes.

A inscrição no Congresso, paga por transferência bancária (BCP, IBAN PT50 0033 00000000 2627 634 05 ),  numerário, cheque, ou vale de correio, no 

montante de € , foi feita de acordo com o programa e as condições indicadas.

PREÇOS DE NOITES EXTRA, sob consulta

- (         )

TELEMÓVEL

(         )
NOME 

Não Associado: Os não associados ficam sujeitos a 
um acréscimo de 100,00 sobre os preços indicados. 


