
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

Cittadini provenienti dalle cinquanta nazioni d’Europa si riuniscono per 
una vacanza nelle Dolomiti, per tornare alle origini della Mariapoli.
Un’esperienza all’insegna della fraternità dove ognuno riscopre la bellezza 
dell’Europa nella sua diversità.

Mettere in relazione

Persone, Culture e Storie

Puntare
in

Mariapoli Europea 2019
Tonadico, Dolomiti (Italia)

www.mariapolieuropea.org

Con il Patrocinio di:



PYTANIA I INFORMACJE 
 

Pytania można wysyłać na następujące adresy e-mail :  
mariapoli-tonadico@webetex.net (j. polski) 

info@europeanmariapolis.org (j. włoski i angielski)

PRZYDATNE INFORMACJE

ZAPISY  
Od 15 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. istnieje możliwość zapisów wstępnych 
na jeden z 4 tygodni (w zależności od wybranego języka) na stronie:  

www.europeanmariapolis.org   
Rejestracja staje się ważna dopiero po potwierdzeniu przez organizatorów do dnia 
15 lutego 2019 r. Po otrzymaniu potwierdzenia będzie wymagane dokonanie 
płatności.

Komitet organizacyjny: Focolare Movement 
P.A.F.O.M, Via Frascati 306 

00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

ZAKWATEROWANIE 
 
Dostępne są cztery rodzaje zakwaterowania:  

Hotele •
Domy zakonne •
Kwatery prywatne •
Apartamenty •

 
Wszystkie pokoje są dwu- lub więcej oso-
bowe. Możemy zaoferować niewielką 
liczbę  pokoi jednoosobowych w różnych 
hotelach za dodatkową opłatą. 
  
CENY 
 
Ceny (za tygodniowy pobyt jednej osoby) 
zależą od rodzaju zakwaterowania i kraju 
pochodzenia.  
 
Wszystkie niezbędne informacje i ceny 
znajdują się na stronie:  

www.europeanmariapolis.org

PROGRAM 
 
Po raz pierwszy jako przedstawiciele całej 
Europy wspólnie organizujemy szcze-
gólne wakacje  w Dolomitach, aby 
powrócić do miejsc, gdzie 70 lat temu, 
zainspirowane charyzmatem jedności – 
rozpoczęło się doświadczenie Mariapoli.  
 
W programie: wyjazdy, zajęcia sportowe, 
zabawy, muzyka, duchowość, modlitwa, 
twórcze warsztaty i spotkania tematyczne. 
 
Dzieci i młodzież do 18 roku życia 
Mogą uczestniczyć tylko ze swoimi ro -
dzicami lub z osobą dorosłą, która weźmie 
za nie odpowiedzialność. Przewidziane są 
momenty specjalnego programu dla nich.

Con il patrocinio di


