
Conferência Internacional em Barcelona

Local Centro Civico Joan Oliver Pere Quart.
Endereço: Comandant Benitez 6, 08028 Barcelona

8 - 10 de dezembro 2017

Inscrição Preço por pessoa (11 anos e acima): 20€

Hospedagem
Cada um deve fazer sua própria reserva de hospedagem. Há várias opções de hotéis, hostals e 
albergues na região. Sobretudo agora devido a atual situação precária na Catalunha, o turismo e os 
preços de hospedagem caíram. Por isso aproveitem para fazer suas reservas agora e conseguir 
um bom preço.

Na internet procure preferencialmente na região de SANTS ou LES CORTS, para poder ir 
caminhando até o Centro Civico (local da conferência), ou onde se encontram as linhas de metrô

Se acharem alguma oferta 
interessante e tem dúvidas quanto a localização, consulte-nos. Em Barcelona sempre há eventos e 
os preços dos hotéis podem subir repentinamente. Por isso recomendamos fazer suas reservas o 
quanto antes.

5 
(azul), 3 (verde) ou 1 (vermelho). Recomendamos as páginas www.booking.com e 

 onde poderá comparar os preços facilmente. www.muchoviaje.com,

Esta conferência será uma comunhão 
por isso não podemos perder esta oportunidade. As palavras que nos serão ministradas nos 
guiarão a entrar no coração da Bíblia, isto é, diretamente para dentro do coração de Deus, para 
descobrir qual é Sua vontade, Seu plano e Seu desejo, e, de como nós, de maneira prática, 
somos capazes de os cumprir. 

especial para o avanço do evangelho do reino na Europa, 

Tema: O Coração Da Bíblia

Gálatas Efésios Colossenses
Filipenses Filêmon

Data

Data limite da inscrição:  19 de novembro 2017. A partir do dia 20/11/2017 a inscriç o será  
25€. A inscrição deve ser feita através do formulário:  
https://goo.gl/forms/r2Aaz4JlljrziP2A2            Clica aqui e faça já sua inscrição

Conta bancária para depósito: Banco La Caixa
IBAN: ES05 2100 4963 31 2000009255
SWIFT: CAIXESBBXXX
Titular: Michelle Brandao de Matos      (nao esquece de colocar Nome e Cidade)

ã

Com Pedro Dong e Ezra Ma

Reuniões Sexta feira à noite: 17:30 - 20:00

Sábado de manhã:    10:00 - 12:30

Sábado à noite:       17:30 - 20:00

Domingo de manhã: 10:00 - 13:00

http://www.muchoviaje.com,


Exemplos de hotéis na região (preços do dia 8 de outubro)

Hostal Ideal Sants. Calle Berlin 58. Duplo com banheiro compartilhado 27,60€ por noite
Alberguinn. Calle Melcior de Palau 70-74. Cama individual em dormitorio compartilhado 14,40€
por pessoa por noite
Hostal Sans. Calle Antoni Capmany 82. Duplo 49,60€ por noite
Expo Hotel Barcelona. Calle Mallorca 1-23. Duplo 62,25€ por noite
Hotel Senator Spa. Calle Cardenal Reig 11. Duplo 89,38€ por noite

Lembrem-se que, além do valor do quarto, é cobrado uma taxa turística de aproximadamente 
0,75 Euros por pessoa por noite.

ESTAÇAO DE SANTS

BooKafé

Plaça de Sants

Transporte

Para mais informações

Como Barcelona é uma cidade prática no aspecto de transporte público, nós, da equipe da 
conferência, iremos oferecer o serviço de transporte somente para os que tem necessidades 
especiais quando chegarem de avião/trem/ônibus. Para este serviço é necessário nos informar por 
e-mail antecipadamente.
Do aeroporto há ônibus (Aerobus) que vai até a Plaza España, ou trem até a Estaçao Sans, que sai 
do Terminal 2. 
Uma vez dentro da cidade de Barcelona é fácil tomar o metrô para chegar no local de hospedagem 
ou no local da conferência. As paradas do metrô mais próximas do Centro Civico são 

indicadas no mapa 
acima.

Badal (linha 
5-azul), Plaça del Centre (linha 3 - verde) e Plaça de Sants (linha 1 - vermelho), 

- Por email: informacionconferencia@gmail.com 

(somente para informações, a inscrição deve ser feita pelo formulário mencionado acima).

- Serviço de informação por whatsapp:

Mauricio (+34) 602 137 319

Michelle (+34) 631 576 806 

Melanie   (+34) 633 516 482

Centro Civico 
Joan Oliver Pere Quart

CONFERENCIA

Foto fachada
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