
Pré-inscrição para exercícios espirituais para leigos

Sobrenome e nome

Local de nascimento Data de nascimento Cidadania

Telefone Celular E-mail

Endereço completo (rua, número da casa)

Cidade de residência e Província Estado

Número do documento: passaporte Data de lançamento: Data de validade:

Hotel 3*      □ Hotel 4*      □
Tratamento de pensão completa    □ Tratamento de meia pensão      □   
Disposição da sala:

Quarto de solteiro □     Combinação em quarto duplo com outro participante* □      
Quarto duplo □      Quarto triplo / quádruplo □ 
Indique o sobrenome / nome do (s) participante (s) com quem deseja dividir o quarto: 

_____________________         ▪_________________________       ▪ _______________________

Importante:
A disponibilidade de quartos individuais é limitada, portanto a atribuição será feita levando em consideração a
prioridade do pedido de reserva e deverá ser reconfirmada. Para quem se inscrever individualmente, também
é possível solicitar um emparelhamento * no quarto com outra pessoa do mesmo sexo. A confirmação será
dada após a correspondência.

Transporte do aeroporto para Fátima 30/06  □ Transporte de Fátima para o aeroporto 03/07 □
Dia extra primeiro (29/06)      □ Dia extra depois (04/07)      □
SE DISPONÍVEL, indique os horários dos seus voos:

Encontro ____ /____ /__________
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