
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

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”. 

 

Inscrição 
 

As inscrições para o evento serão feitas apenas através do 

Freundeskreis Allan Kardec Düsseldorf e.V. 

 

Prazos: com reserva de quartos e refeições: até 15/04/2016 

   sem reserva de quartos ou refeições: até 13/05/2016 

 

Faça sua inscrição clicando aqui ou em nosso site: 

www.spiritismusduesseldorf.de 

 

Informações com Garcita Mueller: 0157 7473 5376. 

 

Sua presença será uma alegria! 

 

https://sites.google.com/site/fakduesseldorf/eventos/2016-divaldo-franco
http://www.spiritismusduesseldorf.de/


 

Tema: A felicidade é possível 
 
 

Programação 
 

28/05/2016 - Sábado 

9h: Entrada 

9h30 - 12h20: Seminário 

12h30: Almoço 

14h - 15h30: Seminário 

15h30: Pausa 

16h - 17h45: Seminário 

18h: Jantar 

19h30: Atividade definida por Divaldo Pereira Franco 

 

29/05/2016 - Domingo 

9h: Entrada 

9h30 - 12h20: Seminário 

12h30: Almoço 

14h - 15h30: Sessão de perguntas à Divaldo Pereira Franco 

15h30: Pausa 

16h - 17h45: Visualização/meditação terapêutica 

 

 

O evento será gentilmente traduzido simultaneamente do português 

para o alemão por Edith Burkhard. 

Taxa de inscrição 
 

Contribuição: 30,00 € por pessoa 
(ajuda de custo para cobrir as despesas do evento) 

 

O pagamento da inscrição só será aceito em dinheiro e será 

efetuado na entrada do auditório do evento. 

Oferta especial do Hotel Seminaris aos 
participantes do evento 

 

Para os participantes que desejarem pernoitar no local do evento, o 

Hotel Seminaris oferece quartos nos valores indicados abaixo: 

 

Quarto simples  - 69,00 € 

Quarto duplo   - 56,00 € 

 

**Preço do pernoite por pessoa com café da manhã** 

 

Durante o evento, o Hotel Seminaris oferecerá almoço e jantar a 

19,50 € por pessoa, por refeição (bebidas não inclusas). 

 

O pagamento dos quartos e das refeições deverá ser feito 

diretamente na recepção do Hotel Seminaris. 

 
Cancelamento de reservas no Hotel Seminaris: 

- até 40 dias antes do evento: não há custos 

- de 39 a 30 dias antes do evento: pagamento de 30% do valor da reserva 

- de 29 a 14 dias antes do evento: pagamento de 45% do valor da reserva 

- de 13 a 01 dia antes do evento: pagamento de 60% do valor da reserva 

- “no show” (não comparecer e não informar o hotel): 90% do valor da reserva 

As refeições reservadas poderão ser canceladas até 15 dias antes do evento. 

Após o último pernoite, os quartos deverão ser desocupados até as 12 horas. 

 

Próximo ao hotel, também há diversos restaurantes com preços 

acessíveis. 


