
CONDIÇÕES GERAIS

PREÇOS INSCRIÇÃO POR PESSOA:

Hóteis  (ver lista abaixo) Congressista Acompanhante  (congressista) Sem Alojamento  70,00 €
Hóteis  ««««« 250.00e 90.00e

Hóteis  «««« 200.00e 70.00e Estudantes
Hóteis  ««« 180.00e 50.00e Não está sujeito a pagamento de Inscrição desde que 

sem alojamento e não pretendendo participar do 
Programa Social. Nesta modalidade não estão incluídas 
as rúbricas identificadas em baixo  (*)

Hóteis  «« 170.00e 40.00e

Pousada 250.00e 90.00e

ESTE PREÇO INCLUI:   
•  O alojamento e pequeno almoço de 5 a 8 de Dezembro 2014 (3 noites);
• Todas as refeições já incluidas no programa e as que vierem a incluir-se;
• As excursões incluídas no programa; *
• A participação nas sessões de trabalho;
• As manifestações sociais do Congresso; *
• O transporte para os locais das refeições e outros actos sociais e vice-versa; *
• O direito aos descontos e facilidades concedidas pelas empresas transportadoras.
•  Os transferes à partida de Lisboa, Porto ou Faro para Évora no dia 5 de Dezembro e regresso ao mesmo local no dia 8 de Dezembro.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO:    
A data limite de inscrição é 14 de Novembro de 2014 

LISTA DE PARTICIPANTES:   
As inscrições feitas após a data limite de inscrição não constarão da lista de participantes.   

ANULAÇÕES:   
1.  Os inscritos impedidos de participar no Congresso podem anular a inscrição, devolvendo o cartão de congressista e voucher;
2.  Qualquer anulação até 14 de Novembro, terá direito a reembolso do valor pago, exceto das despesas de logística no valor de 50€ e das taxas aeroportuárias, desde 

que esteja incluído na inscrição voo da SATA;
3.  As anulações recebidas depois de 14 de Novembro, não terão direito a qualquer reembolso.

ALOJAMENTO - Noites Extra Congresso: 
As reservas de noites extra Congresso (pré e pós), devem ser solicitadas e pagas directamente aos hotéis. 
A reserva só deverá ser efectuada depois da confirmação da inscrição no Congresso, sendo indispensável informar o número de congressista  e/ou acompanhante.

PREÇOS NOITES EXTRA

Hóteis do Congresso Classificação
Preço Noite Extra

Contacto Reservas
Qt.Single Qt.Duplo

Hotel Convento do Espinheiro - www.conventodoespinheiro.com ««««« 120.00 e 140.00 e reservas@conventodoespinheiro.com

Hotel M’Ar de Ar Aqueduto - 
www.mardearhotels.com/hoteis/aqueduto/o-hotel ««««« 90.00 e 100.00 e reservas@mardearhotels.com

Évora Hotel - www.evorahotel.pt «««« 51.00 e 56.00 e reservas@evorahotel.pt

Ecorkhotel - Évora, Suites & Spa - www.ecorkhotel.com «««« 85.00 e 85.00 e reservas@ecorkhotel.com

Hotel M´AR De AR Muralhas - 
www.mardearhotels.com/hoteis/muralhas/o-hotel-muralhas «««« 60.00 e 70.00 e reservas@mardearhotels.com

Vitoria Stone Hotel - www.vitoriastonehotel.com «««« 64.00 e 73.00 e book@vitoriastonehotel.com

Best Western Plus Hotel Santa Clara - bestwesternhotelsantaclara.com ««« 46.00 e 51.00 e casal
56.00 e twin reservas@hotelsantaclara.pt

Hotel B&B Evora - www.hotelbb.pt «« 39.50 e 39.50 e mariana.ramos@hotelbb.com

Pousada dos Lóios - www.pousadas.pt/historic-hotels-portugal/pt/pousa-
das/alentejo-hotels/pousada-de-evora/convento-dos-loios/pages/home.aspx

115.00 e - 2ªa 6ª
140.00 e - Sab

106.00 e - 2ªa 6ª
132.00 e - Sab rececpao.loios@pousadas.pt

Este programa pode ser alterado sem aviso prévio

Organização:

 Patrocinadores: 

 Apoios:

Uma empresa do Grupo Segurador SMABTP


