Reset Form

Requerimento para Descontos de Bilhetes de Entrada
no Museu Marítimo a Adquirir por Grupos
Nome do requerente (grupo/individual): __________________________________________________
Data da visita:______________________ Hora:________________________ N° pessoas＊:________
Nome do responsável:________________ Fax:_____________________
Telefone: __________________________ (Móvel) _________________
Data de entrega: ____ de __________ de _____.
__________________
Nome do requerente
ou carimbo oficial
＊Obs.: Indique o número de pessoas com idade dos 18 aos 64 anos.

Espaço reservado ao MM
Comunica-se V. Exª que o requerimento para descontos de bilhetes para Grupo foi deferido/
indeferido.
Razões do indeferimento _______________________________________________________.
O requerimento foi deferido, com desconto de 30% na compra de ____ bilhetes de entrada. É
obrigatória a apresentação do presente requerimento no próprio dia da visita.
A não realização da visita implica o cancelamento automático. Em situações especiais, o Museu
reserva o direito de cancelar a respectiva actividade, e informando sempre que possível V. Exª, da
decisão tomada. Obrigado pela sua colaboração.
Para mais informações, é favor contactar o Museu Marítimo nas horas de expediente, através do
tel:2859 5481.
Verificação
No. de visitantes:_______________

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Respnosável:__________________

Data: ____ de __________ de _____.
Obs:___________________________________________________________________________________
Atenção:
− Na aquisição de 15 ou mais bilhetes normais (MOP10), o grupo deve apresentar um requerimento ao Museu
Marítimo, com antecedência de, pelo menos, 2 dias úteis antes do dia da visita, em conformidade com os
termos do Museu Marítimo. Após autorização beneficiará de um desconto de 30% nos bilhetes.
− No dia da visita, caso o número de pessoas for inferior ao do requerimento e com menos de 15 pessoas para
bilhetes normais (MOP10), o requerimento para descontos na aquisição de bilhetes é cancelado
automaticamente, e não havendo lugar a quaisquer descontos nos bilhetes. As entradas ficam assim a ser
reguladas segundo a tabela de pagamento de bilhetes do Museu.
− Os portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau, do Cartão de Membro de ICOM(Conselho
Internacional de Museus), do Cartão de Professor (internacional ou local) e do Cartão de jornalista podem
entrar gratuitamente, e que precisam de exibir o respectivo documento de identificação ao entrar no museu..
− 30% de desconto aos titulares de cartão válido de estudante local (a tempo inteiro) ou de cartão internacional
válido de estudante, na aquisição de bilhetes normais (MOP10), o que reduz o custo de cada bilhete para
MOP7. A admissão efectiva-se através da apresentação do respectivo cartão à entrada.
Horário: das 10H00 às 18H00 (Encerrado às 3ªs)
Entradas:
Dos 10 aos 17 anos-MOP5 (de 2a a Sábado), MOP3 (ao Domingo);
Dos 18 aos 64 anos-MOP10 – bilhete normal (de 2a a Sábado), MOP5 (ao Domingo);
Entrada gratuita- Idade inferior a 10 anos e igual ou superior a 65 anos.
Endereço：Largo do Pagode da Barra n°1
E.mail：museumaritimo@marine.gov.mo

Telefone：(853)2859 5481
Fax：(853)2851 2160
Website：http://www.museumaritimo.gov.mo

