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European Mariapolis 2019
Tonadico, Dolomites (Italy)
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.
14/07 - 21/07
21/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08

IT EN SL CZ FR
IT EN DE HR PL NL
IT EN RU SK LT PT
IT EN DE HU RO ES

www.europeanmariapolis.org
Proudly supported by:

NUTTIGE INFORMATIE
ACCOMODATIE

PROGRAMMA

Volgende soorten logement aangeboden:
Hotel / Huizen / Apartementen met zelfcatering

Voor de eerste keer, samenkomend vanuit heel
Europa, organiseren we een vakantie in de Dolomieten. We doen dit om terug te keren naar
de ervaring van de eerste Mariapolis, geïnspireerd door het charisma van de eenheid, die
hier zeventig jaar geleden plaats vonden.
Het progamma zal bestaan uit bergwandelingen, uitstappen, sport, spellen, muziek, momenten van gebed en bezinning, creatieve
workshops en groepsdiscussies gebaseerd op
verschillende thema’s.

Hotel
(De volgende kortingen worden toegepast op
kinderen: Babys van 0-2: gratis / Kinderen van
2-6: 50% korting / Kinderen van 6-12: 40% korting / Tieners van 12-18: 10% korting / voor families met meer dan 2 kinderen is er een vast
tarief van €15,- per dag voor het derde en volgende kinderen.)
Kosten €545,- (per persoon per week)
Huizen
Kosten €240,- (per persoon per week)
Apartementen met zelfcatering
Kosten €240,- (per persoon per week)
Registratie en maaltijd
Hotel en huizen: inclusief registratie, accommodatie, en volpension (vanaf middagmaal op
de zondag van aankomst tot ontbijt op de zondag waarop men vertrekt)
Apartementen met zelfcatering: Maaltijden
zijn niet inclusief

Kinderen en jongeren
Mogen alleen deelnemen met de familie of
vergezeld door een volwassene die verantwoordelijk is voor hen. Er zullen een aantal
momenten zijn van parallel programma aangepast voor kinderen.
Talen
In onze periode (21-28 Juli ) worden vertalingen
aangeboden voor de volgende talen tijdens het
hoofdprogramma: Italiaans, Engels, Duits,
Croaats, Pools, Nederlands.

Kamers
Alle kamers hebben twee of meer bedden. Er is maar een beperkt aanbod van eenpersoonskamers
in andere hotels en hierop zal dus een toeslag van toepassing zijn.

REGISTRATIE
De voorinschrijving voor één van de weken, waarvan elke plek heeft voor grote groepen, zal
gebeuren van 15 december ’18 tot 31 januari ’19:

www.europeanmariapolis.org
Inschijvingen worden pas geldig wanneer ze bevestigd worden door de organisatie. Bevestigingen zullen worden verstuurd vanaf 15 februari ’19 waarbij ook de betaling en betalingsmethodes worden aangegeven.
Mogelijkheden voor inschrijvingen na 31 januari ’19 kunnen variëren.
Als er specifieke vragen of verzoeken zijn voor meer informatie kan er gemaild
worden naar: info@europeanmariapolis.org
Con il patrocinio di
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