
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
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PERGUNTAS E INFORMAÇÕES 
 

Para outras informações ou perguntas, enviar um e-mail para o seguinte endereço: 
 info@mariapolieuropea.org

INFORMAÇÕES ÚTEIS

INSCRIÇÕES  
De 15 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, pode fazer-se uma pré-inscrição 
para uma das 4 semanas, de acordo com as línguas escolhidas, acedendo ao site:  

www.mariapolieuropea.org   
A inscrição só será válida depois da confirmação por parte da organização, que será 
efetuada até ao dia 15 de fevereiro de 2019. Depois desta confirmação, será neces-
sário proceder ao pagamento, com a indicação das respectivas modalidades.

Organização: Movimento dos Focolares 
P.A.F.O.M, Via Frascati 306 

00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

ALOJAMENTO 
 
Estão disponíveis quatro tipos de aloja-
mento:  

Hotéis •
Institutos •
Casas em autogestão •
Apartamentos •

 
Os quartos têm todos duas ou mais 
camas. Noutros hotéis existem alguns 
(poucos) quartos individuais, devendo 
pagar-se um suplemento. 
  
PREÇOS 
 
Os preços (por pessoa e por semana) são 
aplicados conforme o tipo de alojamento 
e o país de proveniência. 
 
Todas as informações necessárias e os 
preços estão disponíveis no site: 

www.mariapolieuropea.org

PROGRAMA 
 
Pela primeira vez, estamos a organizar 
umas férias especiais nas Dolomitas, com 
participantes de toda a Europa, para vol-
tar aos lugares onde a experiência da Ma-
riápolis, inspirada no carisma da unidade, 
começou há 70 anos. 
 
Do programa constarão passeios, des-
porto, jogos, música, espiritualidade, ora-
ção, wokshops criativos e fóruns 
temáticos. 
 
Crianças e adolescentes 
Apenas poderão participar com as suas 
famílias, ou acompanhados de uma pes-
soa adulta que assuma a sua responsabi-
lidade. No programa existirão momentos 
próprios para eles. 
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