
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
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ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ 
 

З подальшими запитаннями чи проханнями  

можна звертатися за електронною адресою: info@europeanmariapolis.org

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ  
З 15 грудня 2018 р. до 31 січня 2019 р. можна буде здійснити попередній 

запис на один з чотирьох тижнів, відповідно до обраних мов, через сайт   

www.europeanmariapolis.org   
Запис стає дійсним лише після підтвердження організаторами, які надійдуть 
до 15 лютого 2019 р. Після підтвердження потрібно буде здійснити оплату, 
про спосіб якої буде відповідно повідомлено.

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

00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

ПРОЖИВАННЯ 

 

Пропонується чотири види прожи-

вання:  
Готель •

Приміщення монастиря  •

Будинки •

Квартири  •

 

Будь-ласка, зверніть увагу, що у всіх 

кімнатах є два або більше ліжок. В 
інших готелях наявна обмежена кіль-
кість одномісних номерів, за які по-

трібно буде ще внести доплату.  
  

ВАРТІСТЬ 

 

Ціни (за 1 особу на тиждень) різняться 
залежно від обраного виду прожи-

вання і від країни, з якої походить 
людина чи група.  
 

За докладною інформацією і перелі-
ком цін дивіться тут:  

www.europeanmariapolis.org

ПРОГРАМА 

 

Вперше зібравшись разом з цілої Європи, 
ми організовуємо особливий відпочинок 
у горах Доломітах, щоб повернутися 
туди, звідки сімдесят років тому 
розпочався досвід Маріаполя, натхненного 
харизмою єдності. 
 

У програмі будуть екскурсії, спортивні 
заходи, ігри, музика, духовність, мо-

литва, креативні воркшопи і тематичні 
обговорення. 
 
 
Діти і підлітки 

можуть брати участь лише зі своїми 

сім’ями чи в супроводі дорослого, що 

несе за них відповідальність.  
У програмі будуть окремі заходи, ор-

ганізовані для них. 

Con il patrocinio di


