
UN CAMÍ CAP A LA PAU
Viatjant pel Castell interior i pel Castell exterior

Necessites trobar la pau interior?
Una ocasió per recobrar la serena harmonia amb la natura, restaurar la relació plena amb els
altres, impedida per guerres i pandèmies. Vine a ser sembradors de pau i esperança. T'esperem!

Mariàpolis Europea 2022 a Espanya

QUAN
Arribada: 23 de juliol (a partir de les 18.00 h. inclòs el sopar) – sortida: 28 de juliol (després de 
dinar)

ON
Centre Mariàpolis “Luminosa”
C/ Ponent 33 – 28290 Las Matas (Las Rozas de Madrid) – Espanya
 https://cmluminosa.es/

PROGRAMA
Què ofereix la Mariàpolis:

● Espiritualitat
● Interioritat
● Excursions i contacte amb la natura
● Tallers, taules rodones
● Programa per a nens i adolescents
● Llar d'infants

ALLOTJAMENTS
Centre Mariàpolis “Luminosa”: capacitat 96 persones

● 32 habitacions de tres llits amb bany i aire condicionat, per a ús compartit, dues 
adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
● Allotjament preferent per a famílies amb nens i menors de 30 anys.
● Aparcament
● Ascensor
Hotels a Las Rozas: Habitacions amb aire condicionat, on s'allotjaran les persones que 
sol·liciten habitació individual o doble. esmorzars es realitzaran al mateix hotel. (Àpats i 
sopars es realitzaran al Centre Mariàpolis)



Càmping l'Escorial:
 https://www.capfun.es/camping-espana-communaute_madrid-escorial-ES.html?mois=8&annee=2022

(a 30 minuts amb cotxe del Centre Mariàpolis) El que vulgui allotjar-se al càmping ha de fer la 
reserva directament amb el Càmping i el transport diari no ho proporciona l'organització.

INFORMACIÓ

● La participació en dies individuals no és possible.
● El programa es desenvoluparà en dos idiomes: espanyol i anglès.
● Es proporcionaran traduccions simultànies en anglès i espanyol.
● Els menors només podran assistir a l'esdeveniment si van acompanyats d'adults. Es requereix
l'autorització per escrit dels pares i/o tutors legals (descarregar aquí).
● Transport: S'inclou en el preu els trasllats des dels hotels al Centre Mariàpolis.
● Inicialment no hi haurà transport des de l'aeroport/estació de tren, autobusos. Consulteu abans de l'1 
de juliol al correu recepcion@cmluminosa.es si és possible el vostre trasllat en arribar a Madrid.
● Pandèmia: L'esdeveniment es durà a terme segons les mesures sanitàries espanyoles.
Tots els participants estaran obligats a complir-les. Us les comunicarem quan confirmem la vostra 
inscripció

PREUS
Aquests preus inclouen allotjament en pensió completa i excursions
Hotel Individual:   445,00 €
Hotel doble o amb llit de matrimoni: 335,00 €
Centre Mariàpolis hab. triple Compartida: 300,00 €
Centre Mariàpolis hab. triple Compartida < 20 anys: 220,00 €
Sense allotjament o Càmping: 185,00 € (inclou dinars i sopars)

Perquè la reserva sigui efectiva haurà de fer una transferència de 50 € per persona al compte següent:

Número del compte: ES79 2100 1748 9802 0021 0304
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
Titular: Moviment dels Focolars
Concepte: indicar "MPL – Nom i Cognom"

Si us plau, envieu un correu a mariapoliseuropea_sp@focolares.org amb el resguard de la transferència 
perquè us puguem confirmar la reserva realitzada.

Formulari d'inscripció: https://forms.gle/zCuWciywWAV4DbFd7

INFORMACIÓ/SECRETARIA

Per a qualsevol consulta o suggeriment, escriviu a: mariapoliseuropea_sp@focolares.org

mailto:mariapoliseuropea_sp@focolares.org
https://drive.google.com/file/d/1tw4Ztr0oqUI-V6L_XLKp8OGCF3KhJjo9/view?usp=sharing

