
 

RETIRO DA CURA 
Fim-de-semana de 18, 19, 20 Março 2011 

 

  
 

    ENTRAR NA PRIMAVERA COM A NATUREZA  

QUINTA DO ENGENHO - SEVER DE VOUGA  
Dias 18 (a partir das 17.00), 19 e 20 (até 16.00) de Março 

 

ACTIVIDADES COM TEMA RELACIONAMENTOS 
Relacionamentos método Louise Hay, auto-massagem, meditações 

orientadas, teatro dinâmico, ioga do riso e muito +... 
As actividades são organizadas de modo a que todos os participantes 

possam aprofundar o seu auto-conhecimento para a realização da cura. 
 

Os  são tipos T1 e são equipados com roupas de cama, toalhas, 
louças e uma kitchenete. Cada  tem capacidade para 5 pessoas... 
portanto há pouca privacidade ,  só na casa de banho . Para quem 
quer vir acampar... SEJAM BEM VINDOS! Há espaço para todos e a 
estadia fica mais económica.  
 

No espaço comum vamos desfrutar, todos juntos, das refeições 
vegetarianas e deliciosas, preparadas pela Dona Mina (do Espaço 
Divinos).  
 

PRECOS PP 2 noites, alimentação e actividades inclusive. 
- Adulto em bungalow - 150€ / em tenda – 100€. 
- Criança até 12 anos em bungalow - 75€ / em tenda 50€. 

 

INSCRIÇÃO 
riaslof@gmail.com / 939 958 698 

mail@espacodivinos.com / 220 967 712 / 917 816 906 
PAGAMENTO: 50% na inscrição, 50% no dia 18-3. 

Adulto em bungalow: inscrição até 1 de Março 125€, 
pagando o valor total na inscrição.    
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