
 

Valor a pagar ao efetuar a reserva Hotel Tivoli  

a) Programa completo: Custo por pessoa em quarto individual, 120,00 ou 97,50 em quarto duplo, inclui: 
 

• Cocktail de Boas-vindas, na sala de exposição 
• Jantar Palestra, no Restaurante do Hotel 
• Dormida em quarto individual ou duplo 
• Pequeno almoço 
• Almoço Volante, na sala de exposição 
• Coffee- breck de despedida 

 

B) Programa completo sem alojamento: 65,00, inclui: 

• Cocktail de Boas-vindas 
• Jantar Palestra no restaurante do Hotel 
• Almoço Volante na sala de exposição 
• Coffee- breck de despedida 

 

C) Programa de Segunda-feira 6: 27,50 , inclui: 

• Almoço Volante na sala de exposição 
• Coffee- breck de despedida na sala de exposição 

 
Informações; aneppt@hotmail.com – www.anep-pt.com 
Siga-nos no facebook – ANEP – Associação  Nacional de Estetisismo Profissional 

 

INSCRIÇÃO NO CONGRESSO DE ESTETICISTAS PROFISSIONAIS  
 

NOME: 
 

PROFISSÃO: 
 

TELEFONE: 
 

EMAIL: 
 

MORADA: 
 

NIF:                                                              MEMBRO ANEP: 
 

EMPRESA 
 

NOME PARA DIPLOMA: 
 

NOTAS: 

1. Membros Anep - apenas pagam a reserva ao Hotel Tivoli  

2. Não associados – O valor a pagar à ANEP pela entrada no Congresso é de  25,00€, acrecido ao  

pagamento efetuado na reserva ao Hotel Tivoli. 

3. Reserva  de participação: Agradecemos que ao enviarem os pedidos de reserva, coloquem no 

assunto do email “CONGRESSO ANEP” e que enviem sempre os emails para: 

joana.murta@tivolihotels.com  cc  htcoimbra@tivolihotels.com 
4. O programa do congresso e a  confirmação da sua participação será enviada para o seu email 

até ao dia 2 de Março. 

HORÁRIOS 

Domingo 5 
 

• 16h30:  Abertura da exposição aos profissionais 

• 17h00:  Cocktail servido no espaço da exposição 

• 20h00:  Jantar palestra no restaurante do hotel 

Segunda-feira 6 
 

• 9h00:  Registo dos participantes  

 Visita à Exposição 

• 9h30:  Início dos trabalhos no auditório 

• 12h30: Refeição 

• 14h00: Continuação dos trabalhos no auditório 

• 17h00 Fim dos trabalhos no auditório 

Coffee breck de despedida  

Entrega de Certificados 

• 18h Encerramento 

 

mailto:joana.murta@tivolihotels.com

