Apoio à obra social de
Divaldo Pereira Franco (Bahia, Brasil)
Durante o evento, os participantes poderão colaborar com a obra social
de Divaldo Pereira Franco, “Mansão do Caminho”, de diversas
maneiras:
✴ livros psicografados por Divaldo Pereira Franco e outros autores
espíritas estarão à venda no local do evento
✴ quadros da pintora e professora Christine Torres-Sprenger estarão
expostos no salão do evento e poderão ser adquiridos pelos interessados
✴ doações diretas em dinheiro
Toda renda arrecadada com a venda de livros, quadros
e doações será doada inteiramente à obra social
“Mansão do Caminho”.

Como chegar ao local do evento
✴ Carro:
- de Frankfurt: estrada A3, saída Bad Honnef/Linz
(8 km)
- de Colônia: estrada A59, continuar pela B42, saída
Bad Honnef/Rhöndorf (2 km). Seguir pela
Hauptstraße, virar à direita na Am Spitzenbach e à
esquerda na rua do hotel.
✴ Trem:
- Trem regional: estação Bad Honnef (1 km)
- S-Bahn: estação Am Spitzenbach (800 m), conexão
para Bonn (trem ICE, 15 km, 38 min)
✴ Avião: aeroporto Colônia/Bonn (30 km)

Sua presença será uma alegria!

Estadia no Hotel Seminaris
aos participantes do evento

Programação
23/05/2020 - Sábado

24/05/2020 - Domingo

Para os participantes que desejarem pernoitar no Hotel Seminaris Bad
Honnef, onde será realizado o evento, o hotel oferece um número de quartos
limitados, nos valores e modalidades indicados abaixo:

8h45:

Entrada

8h45:

Entrada

9h15:

Início do evento

9h15:

Início do evento

Quarto simples (cama de solteiro): 79,00 € por pessoa (café da manhã incluso)

12h30: Intervalo (almoço)

12h30: Intervalo (almoço)

14h:

Palestra

14h:

Sessão de perguntas

15h30: Intervalo

15h:

Intervalo

16h:

15h30: Palestra

Quarto duplo (cama de casal): 57,00 € por pessoa (café da manhã incluso)
Caso você queira usufruir de alguma das opções acima mencionadas, as
reservas deverão ser feitas até o dia 22 de março de 2020 exclusiva e
diretamente no site do Freundeskreis Allan Kardec, juntamente com o
preenchimento do formulário de inscrição no evento no nosso site:
www.spiritismus-duesseldorf.de.
O pagamento de sua estadia será efetuado diretamente no hotel, durante ou
no final de sua estadia. Como essa oferta é para um número limitado de
quartos, aconselhamos fazer a reserva o mais rápido possível!
Informações importantes:
Check-in: a partir das 15 h
Check-out (após o último pernoite): até as 11h
Em caso de chegada ao hotel (check-in) após as 18h, favor informar a
recepção do hotel para garantir a reserva.
Caso você queira efetuar o cancelamento da reserva realizada, os prazos e
valores abaixo deverão ser observados:
- até 8 semanas antes do evento: não há custos para cancelamento
- até 6 semanas antes do evento: será cobrado 50% do valor da reserva
- até 4 semanas antes do evento: será cobrado 80% do valor da reserva
- até 1 semana antes do evento: será cobrado 90% do valor da reserva
- “no show” (não comparecer e não informar o hotel): 90% do valor da
reserva
Em caso de cancelamento da reserva, o valor da reserva a ser pago será
cobrado diretamente pelo Hotel Seminaris.
Lembramos que, próximo ao hotel do evento, também há outras opções de hotéis, além
de diversos restaurantes com preços acessíveis. Além disso, a reserva de quartos no
Hotel Seminaris Bad Honnef também pode ser feita pela Internet por meio de outros
sites especializados.

Palestra

17h30: Término do evento

16h30: Término do evento

19h30: Atividade a ser definida
O evento será gentilmente traduzido simultaneamente do português
para o alemão por Edith Burkhard.

Inscrição
Contribuição: 35,00 € por pessoa
(ajuda de custo para cobrir as despesas do evento)

As inscrições para o evento serão feitas apenas através do
Freundeskreis Allan Kardec Düsseldorf e.V.
Os interessados deverão fazer sua inscrição individual em um
formulário eletrônico, acessível em nosso site:
www.spiritismus-duesseldorf.de
A taxa de inscrição deverá ser paga após o preenchimento do
formulário eletrônico e por meio de transferência bancária até o
dia 15 de maio de 2020.
Informações: events.fak@gmail.com
+49 177 5722131 (também por WhatsApp)

