
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

People,

Cultures and Stories

Aim



ПРАШАЊА И ИНФОРМАЦИИ 
 

За сите прашања и информации можете да се обратите на следната електронска 
пошта: info@europeanmariapolis.org

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ПРИЈАВИ  
Од 15 декември 2018 до 31 јануари 2019 можно е да се направи првата при-

јава за една од 4-те недели, според одбраните јазици, на веб страницата:   

www.europeanmariapolis.org   
 

Пријавата е важечка единствено по потврдата од страна на организаторите 

која би требала да стигне до 15 февруари 2019. По потврдувањето ќе биде 

побарано да се изврши уплатата и ќе бидат приложени можностите за пла-

ќање.

Организација: Движење на Фоколарите 

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

СМЕСТУВАЊЕ 

 

Понудени се четири типа на сместу-
вање:  

Хотел •

Верски иститут •

Куќи •

Апартмани со можност за само-•

подготвување на оброци 

 

Забелешка: сите соби имаат два или 

повеќе кревета. Постои ограничен 

број на еднокреветни соби во други 

хотели со додаток.  
  

ЦЕНИ 

 

Цените (за една личност и една не-
дела) се разликуваат според типот на 
сместување и Земјаta од каде се 
доаѓа. 
 

Сите потребни информации и цени се 
наоѓаат на веб страницата:  

www.europeanmariapolis.org

ПРОГРАМ 

 

За прв пат од цела Европа, организи-

раме посебен одмор на Доломитите 
за да се навратиме на местата каде 
искуството на Маријаполи, инспири-

рано од каризмата на единството, за-
почнало пред 70 години. 

 

Во програмата се вклучеи прошетки, 

спорт, игри, музика, духовност, мо-

литви, креативни работилници и те-
матски форуми. 

   

 

Деца и млади:  

Ќе можат да учествуваат единствено со 

нивните семејства или со возрасна лич-
ност која ќе преземе одговорност за 
нив. Ќе бидат посебни моменти од 

програмата прилагодени за нив.

Con il patrocinio di


