Puntare
in
Mettere in relazione
Persone, Culture e Storie

Mariapoli Europea 2019
Tonadico, Dolomiti (Italia)
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.

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.mariapolieuropea.org
Con il Patrocinio di:

INFORMAȚII UTILE
CAZARE

PROGRAM

Sunt disponibile patru tipuri de cazare:
•
Hotel
•
Instituţii religioase
•
Case în autoadministrare
•
Apartamente

Pentru prima dată împreună din întreaga
Europă, organizăm o vacanţă specială în
Dolomiţi pentru a ne întoarce în locurile
unde experienţa primului Mariapolis inspirat de carisma unităţii a avut loc acum
70 de ani.

Toate camerele sunt cu două sau mai
multe paturi. Putem oferi un număr limitat de camere cu un singur pat în alte hoteluri, cu o taxă suplimentară.
PREȚ
Preţurile (pentru o persoană și pe
săptămână) sunt diferite în funcţie de cazare și de ţara de provenienţă.

În program vor fi excursii, sport, jocuri,
muzică, spiritualitate, rugăciuni, ateliere
creative și discuţii tematice.
Copii și adolescen!i:
Vor putea participa doar cu familia sau cu
un adult care să-și asume responsabilitatea pentru ei. Vor fi momente din program adaptate pentru ei.

Toate informa!iile necesare și pre!urile
pot fi consultate pe site-ul:
www.europeanmariapolis.org
ÎNTREBĂRI ȘI INFORMAȚII
Pentru întrebări și informaţii • puteţi trimite un e-mail la următoarea adresă:
info@europeanmariapolis.org

ÎNREGISTRARE
De la 15 decembrie 2018 până la 31 ianuarie 2019 • preînregistrarea este posibilă pentru una din cele 4 săptămâni, în funcţie de limba aleasă prin accesarea site-ului:

www.europeanmariapolis.org
Înregistrarea devine validă numai după confirmarea din partea organizatorilor care
va sosi până în data de 15 februarie 2019. După confirmare va fi necesară efectuarea
plăţii și vor fi indicate modalităţile.
Con il patrocinio di

Organizator: Mișcarea Focolarelor
P.A.F.O.M, Via Frascati 306
00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

