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Sintra, 10 Abril de 2016  

Parabéns por embarcares nesta aventura.  

Iremos usufruir de uma experiência inesquecível na casa dos sonhos com o retiro: “CORPUS 

SANUS-Saúde Integral”.  

Para que tudo possa fluir da melhor forma, é necessária alguma logística e estrutura que nos vai 

permitir estar tranquilos.  

 

Assim sendo, para assumirmos a inscrição faz chegar até nós:  

1. Ficha de Inscrição (preenchida) 

2. Pagamento da inscrição, tornando a inscrição e reserva válida. 

 

PRESTAÇÃO ATÉ Sorrisos 

1ª Reserva 69 

2ª Pago no dia de 

início da actividade 

110 

TOTAL 179 

 

QUEM VAI EM TRANSPORTE PRÓPRIO 

A partir das 14h já estamos na aldeia à espera de todos vocês para mergulharem connosco 

na imensidão da paisagem. 

 

PAGAMENTOS 
- Dinheiro, cheque ou transferência com Sara Fernandes (910 687 611).  

Envio do comprovativo para apromotoradefelicidade@zenfamily.org, 

contacto@zenfamily.org e sara.fernandes@bytravel.pt  

- A transferência é feita para : 

PORTA PARA O MUNDO, LDA 

Total do evento 179 Sorrisos  

 

 

 

 

 

Nota IMPORTANTE: A inscrição só é válida após o pagamento da RESERVA sendo dado uma 

tolerância de 3 dias entre a inscrição e sua efectivação. Reservamos o direito de libertar o lugar 

caso as datas da reserva não sejam cumpridas. 

Total do Retiro: 179 Sorrisos 

Nota - Em caso de desistência não será devolvido 

qualquer valor excepto se arranjar substituto para 

a sua inscrição.  

BY  TRAVEL – Viagens e Turismo 
Conta Nº:00500352001 

PORTA PARA O MUNDO, LDA 
Caixa Agrícola 

Banco / Balcão: 5200.5205 
Numero da conta 00500352001 
Nib 5200.5205.00500352001.82 

IBAN: PT50.5200.5205.00500352001.82 
BIC: CDOTPTP1XXX 

Conta Caixa Agrícola 
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Depois de confirmada podes começar a viver a magia da aventura e aguardar com um sorriso o 

início da mesma. 

 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Pagamento do valor da reserva para a inscrição se tornar 

efectiva. Em caso de desistência, o valor total do retiro/evento é perdido, excepto se o 

participante arranjar uma pessoa que ocupe o seu lugar, ou em casos devidamente justificados 

e excepcionais. A Zen Family/ aBiofamily reserva-se ao direito de fazer alterações ao Programa, 

sendo que as mesmas não comprometerão a qualidade do evento/retiro.  

RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS: Durante os retiros/eventos a organização regista as 

atividades em fotografia e video. As imagens e gravações podem ser usadas para divulgação, 

publicidade e promoção, através de vários meios: internet, rádio, televisão, revistas, cartazes, 

flyers, placards, etc. O conteúdo poderá ser combinado com outras imagens, texto, elementos 

gráficos, filme, áudio e obras audiovisuais, bem como editado, alterado ou modificado. 

 

Aceito e concordo com os termos e condições acima referidos 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 
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