
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

Proudly supported by:

Connecting
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Aim



OTÁZKY A INFORMÁCIE 
 

Otázky a žiadosti o informácie môžete posielať na adresu: 
info@europeanmariapolis.org

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁPIS  
Od 15. decembra 2018 do 31. januára 2019 je možné sa prihlásiť na jeden zo štyroch 
týždňov podľa druhu jazyka na stránke:  

www.europeanmariapolis.org   
Zápis je platný len po potvrdení zo strany organizátorov, ktoré by malo byť doručené 
do 15. februára 2019. Po potvrdení budete vyzvaní uhradiť platbu pričom budú po-
núknuté rôzne možnosti platby.

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

00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

UBYTOVANIE 
 
K dispozícii sú štyri kategórie ubytovania:  

hotel •
škola •
samostatné domy •
apartmány •

 
Každá izba má minimálne dve lôžka. K 
dispozícii je len málo izieb s jednou 
posteľou v iných hoteloch za prirážku. 
  
CENA 
 
Cena (na osobu a týždeň) závisí podľa 
druhu ubytovania a štátu, z ktorého po-
chádzate.  
 
Všetky potrebné informácie a ceny náj-
dete na:  

www.europeanmariapolis.org

PROGRAM 
 
Po prvýkrát z celej Európy organizujeme 
mimoriadnu dovolenku v Dolomitoch, 
aby sme sa vrátili na miesta, kde 
skúsenosť Mariapoli, inšpirovaná chariz-
mou jednoty začala pred 70 rokmi. 
 
Program bude zahŕňať výlety, šport, hry, 
hudbu, meditácie, modlitby, kreatívne 
workshopy a diskusie. 
 
Deti a mládež 
Môžu sa zúčastniť len so svojimi rodičmi 
alebo s dospelou osobou, ktorá na seba 
berie za dieťa zodpovednosť.  
Časť programu bude prispôsobená pre 
nich.

Con il patrocinio di


