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CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE TERMALISMO 

HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE 

CHAVES  
14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONGRESSISTA 
 

FAVOR ENVIAR FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA  
ATÉ 8 DE NOVEMBRO, PARA  

geral@congressotermalismo.pt  
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Apelido:                      Nome:  

 

Organização/Entidade: 

 

Morada: 

 

Telefone:      Email: 

  
Inclui participação nos trabalhos do Congresso, documentação, almoços de dias 14 e 15 de 
Novembro, jantar de Gala no dia 14 de Novembro e actividades do programa social.  

 
      € 120,00 (Representantes de Sócios e Membros Aliados da Associação das Termas de Portugal, 

associados da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia, representantes de Consorciados PROVERE 

Termas Centro, Membros de Associados da ER Turismo do Porto e Norte de Portugal, representantes de entidades 
associadas da ANBAL – Associação Nacional de Balneários de Espanha, representantes de entidades associadas da 
Associação de Balneários da Galiza, representantes de organismos nacionais e regionais da administração pública)  
 
NOTA: A 2ª inscrição (e seguintes) de Congressista da mesma entidade  

tem o valor de 50 € por inscrição. Nesse caso, deverá mencionar                                                    

o número de ordem da inscrição (2ª, 3ª,… AQUI:     :               
 
      € 150,00 (Inscrições de congressistas de outras entidades) 
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2. INSCRIÇÃO DE ACOMPANHANTE DE CONGRESSISTA 
 

Apelido:                      Nome:  

 
Inclui participação nos almoços de dias 14 e 15 de Novembro, participação no jantar de Gala 
de dia 14 de Novembro e actividades do programa social.  

 

      € 50,00 (Acompanhante de Congressista das seguintes categorias: (Representantes de Sócios e 

Membros Aliados da Associação das Termas de Portugal, associados da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica 
e Climatologia, representantes de Consorciados PROVERE Termas Centro, Membros de Associados da ER Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, representantes de entidades associadas da ANBAL – Associação Nacional de Balneários 
de Espanha, representantes de entidades associadas da Associação de Balneários da Galiza, representantes de 

organismos nacionais e regionais da administração pública) 
 

      € 75,00 (Acompanhante de Congressista, de outras categorias) 

 
 

3. FORMAS DE PAGAMENTO 
 

A inscriação só será confirmada após pagamento através de 

transferência bancária para: 

  
NIB: 003300000098022025958 (Banco Millennium BCP) 

IBAN: PT50 0033 0000 0098 0220 2595 8 

Swift code: BCOMPTPL 

 

fazendo referência ao nome do Congressista. 
 

A cópia do documento de transferência deverá ser enviada juntamente com esta ficha de 

inscrição, para geral@congressotermalismo.pt 

 

Após recepção do comprovativo de transferência os serviços de secretariado do Congresso 

enviarão email de confirmação da inscrição. 
 

Obs: A Organização do Congresso não assume os encargos decorrentes de transferências 

bancárias 

 

 
Data: ______________         Assinatura: __________________________________________ 
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4. ALOJAMENTO 
 
HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE 

https://www.premiumchaves.com/  
 

A reserva de alojamento deverá ser efectuada directamente para o Hotel Premium Chaves – Aquae 
Flaviae, hotel oficial do Congresso. 

 
A reserva de alojamento deverá ser solicitada enviando uma mensagem para o endereço email 

reservas.chaves@hoteispremium.com  
 

No assunto da mensagem deverá indicar Reserva alojamento Congresso Internacional de Termalismo e 

o código #CongTermasNov. Na mensagem deverá ainda indicar nome completo tipologia de quarto 
pretendido (Single ou Duplo) e datas de check-in e check-out. 

 
Os preços de Alojamento para Congressistas inscritos são os seguintes: 

 Quarto-Single: 45,00 € / tarifa por quarto/por noite / APA 
 Quarto-Duplo: 50,00 € / tarifa por quarto/por noite / APA 

 

OUTRAS OPÇÕES DE ALOJAMENTO 

 
CASTELO HOTEL 
https://castelohotel.pt/  
 

As reservas deverão ser solicitadas directamente para o hotel através de email reservas@castelohotel.pt ou 

telefone 276 249 270. Deverá mencionar que é Congressista do Congresso Internacional de Termalismo 

2019. 

 Quarto ocupação individual: 57,00 € / tarifa por quarto/por noite / APA 

 Quarto ocupação dupla: 60,00 € / tarifa por quarto/por noite / APA 

 

FORTE DE SÃO FRANCISCO HOTEL 
https://www.fortesaofrancisco.com/ 
 

As reservas deverão ser solicitadas directamente para o hotel através de email 

reservas@fortesaofrancisco.com ou telefone 276 333 700. Deverá mencionar que é Congressista do 

Congresso Internacional de Termalismo 2019. 

 Quarto single standard: 52,25 € / tarifa por quarto/por noite / APA 

 Quarto duplo standard: 66,50 € / tarifa por quarto/por noite / APA 

 

PETRUS HOTEL 
http://www.petrushotel.com/ 
 

As reservas deverão ser solicitadas directamente para o hotel através de email info@petrushotel.com ou 

telefone 276 351 500. Deverá mencionar que é Congressista do Congresso Internacional de Termalismo 

2019. 

 Quarto single: 33,00 € / tarifa por quarto/por noite / APA 

 Quarto duplo/twin: 40,00 € / tarifa por quarto/por noite / APA 
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