Aim
Connecting
People,
Cultures and Stories

European Mariapolis 2019
Tonadico, Dolomites (Italy)
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.
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.europeanmariapolis.org
Proudly supported by:

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
НАСТАНЯВАНЕ

ПРОГРАМА

Има 4 възможни категории настаняване:
• Хотел
• Институция
• Самостоятелна къща
• Апартамент

За пръв път организираме заедно от
цяла Европа, една специална ваканция на Доломитите, за да се върнем
на местата, където преди 70 години
започна първото Мариаполи, вдъхновено от харизмата на единството.

Всички стаи са с 2 или повече легла.
Можем да предложим много малко
единични стаи, намиращи се в други
хотели, с повишена цена.

В програмата ще има задълбочаване на
духовността, разходки, игри, музика,
спорт,
творчески
и
тематични
уоркшопи, молитва.

ЦЕНИ

Деца и непълнолетни младежи могат
да дойдат със семейството си или друг
пълнолетен придружител, който поема
отговорността за тях. В програмата ще
има моменти подходящи за тях.

Цените (на човек за една седмица) са
различни, в зависимост от категория
на настаняване и държава на произход.
Цялата нужна информация за цените
можете да намерите на този сайт:
www.europeanmariapolis.org

ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ
За въпроси и информация може да пишете е-мейл на:
info@europeanmariapolis.org (за България: fokbulgaria@gmail.com)

ЗАПИСВАНЕ
От 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г. може да се запишете за една
от четирите седмици на сайт:

www.europeanmariapolis.org
(за България до 20 януари на: fokbulgaria@gmail.com)
Записването е валидно след потвърждението от страна на организаторите,
което ще получите до 15 февруари 2019 г. След като получите потвърждението, ще ви се поиска плащането, като ще бъде посочен начинът по който
да бъде извършено.
Con il patrocinio di

Organised by: Focolare Movement
P.A.F.O.M, Via Frascati 306
00040 Rocca di Papa (Rome), Italy

