
Data da reserva:

Atendente:

Agência: Contato: E-mail: Fone:(       )     
Roteiro: Saída:

FICHA DE INSCRIÇÃO - Dados do passageiro

 Digitar com letras MAIÚSCULAS 
Nome completo do passageiro: Código (uso interno): 

Endereço Residencial: Complemento:

Cidade: CEP: Estado: Bairro: 

Fone Resid: (       ) Celular: (       ) Recados: (       ) 

Data de nascimento: Cidade de nascimento: UF:          Sexo: M F Estado Civil:

Número RG: Data de emissão RG: Orgão emissor:

CPF: E-mail: Facebook:

Letras e números do passaporte: Data de emissão: Data de expiração:

Tem visto americano? Sim Não Cidade de emissão:                                               Data de emissão:                Data de expiração:

Onde você trabalha ou estuda? Série/Turma/Turno:

Qual o tipo de acomodação que você escolheu?        SOLTEIRO  DUPLO  TRIPLO  QUÁDRUPLO 

Você gostaria de compartir apartamento com alguém? Quem? 

Como você tomou conhecimento da nossa empresa? Jornal TV Redes Sociais Site Promotor Outros Qual?

Para os menores de idade favor informar:

Nome do pai do passageiro: Celular do pai:  (       ) E-mail do pai:

Nome da mãe do passageiro: Celular da mãe:(       ) E-mail da mãe:

Para os grupos Disney entregaremos um kit de viagem, então escolha o tamanho de acordo com o período da viagem:

Grupos em Janeiro e Fevereiro recebem:
Kit com camisetas e moleton

Camiseta PP                  Moleton PP 
Camiseta    P                  Moleton    P 

Camiseta  M                 Moleton    M 

Camiseta  G                 Moleton    G 

Camiseta GG                 Moleton  GG 

Grupos em Julho recebem:
Kit com babylook ou camisetas
                                                                    Camiseta: PP 
 Babylook:  P              OU               Camiseta:    P 

Babylook: M                                 Camiseta:  M       

                                                          Camiseta:  G     

                                                          Camiseta:GG 

Tamanho especial: Comp.:              cm X Larg.:               cm
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