
14/07 - 21/07 IT EN SL CZ FR
21/07 - 28/07 IT EN DE HR PL NL
28/07 - 04/08 IT EN RU SK LT PT
04/08 - 11/08 IT EN DE HU RO ES

Citizens from the fifty nations of Europe gather for a holiday in the 
Dolomites, returning to the origins of Mariapolis - an experience of fraternity 
where each person discovers the shared beauty of Europe in its diversity.

European Mariapolis 2019
Tonadico, Dolomites (Italy)

www.europeanmariapolis.org
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PRO DALŠÍ INFORMACE 
 

Pokud máte specifické dotazy nebo požadavek na bližší informace,  
obraťte se prosím na: info@europeanmariapolis.org

UŽITEČNÉ INFORMACE

REGISTRACE  
Předběžná registrace na jeden za čtyř týdnů, z nichž každý má několik jazykových 
skupin, je možná od 15. prosince 2018 do 31. ledna 2019 na  

www.europeanmariapolis.org   
Rezervace se stávají platnými až po potvrzení organizátory. Potvrzení budou rozes-
lána do 15. února 2019 spolu s informací o výši a způsoby platby.

Organised by: Focolare Movement 
P.A.F.O.M, Via Frascati 306 

00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

UBYTOVÁNÍ 
 
V nabídce jsou čtyři typy ubytování:  

Hotel •
Náboženský institut •
Domy •
Apartmány s vlastní stravou •

 
Všechny pokoje mají dvě nebo více lůžek. 
V ostatních hotelech je omezené 
množství jednolůžkových pokojů s 
příplatkem. 
  
CENA 
 
Cena za osobu a týden je různá podle 
typu ubytování a země, ze které účastník 
nebo skupina pochází. 
 
Pro detailní informaci o cenách navštivte 
stránku 

www.europeanmariapolis.org

PROGRAM 
 
Poprvé organizujeme prázdniny v Dolo-
mitech pro celou Evropu společně. 
Děláme to, abychom se vrátili ke zkuše-
nosti první Mariapoli, inspirované charis-
matem jednoty, která se zde konala před 
sedmdesáti lety. 
Program bude obsahovat pěší výlety, 
venkovní aktivity, sporty, hry, hudbu, 
chvíle spirituality a modlitby, kreativní 
workshopy a tematicky zaměřené dis-
kusní skupiny. 
 
Děti a mládež 
se mohou zúčastnit pouze se svými rodi-
nami a doprovázeni dospělými, kteří za 
ně budou mít zodpovědnost. V programu 
budou některé paralelní části 
přizpůsobené dětem.

Con il patrocinio di


