
OFERTA 

Wakacje dla rodzin 

Termin:  5-12 lipca 2023 r. 

Miejsce: Trzcianka - wioska na Mazowszu; ośrodek Ruchu Focolari - Mariapoli Fiore 

Koszty: dorośli i dzieci powyżej 10 lat 1115 zł 

 dzieci w wieku 4 -10 lat  760 zł 

 dzieci w wieku do 4 lat  210 zł, jeśli nie korzysta z osobnego łóżka, a korzysta z posiłków 

490 zł, jeśli korzysta z posiłków i osobnego łóżka 

Koszty pobytu pod namiotem 

 dorośli i dzieci powyżej 10 lat 900 zł 

dzieci w wieku 4-10 lat  550 zł 

 dzieci w wieku do 4 lat  210 zł, jeśli korzysta z posiłków 

 

Uwaga! Koszty podane powyżej obejmują pełny pobyt dla jednej osoby. 

 

Zaliczka w wysokości 20% kosztów od osoby płatna do dnia 15 kwietnia 2023 r. 

na konto: Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Dzieło Maryi 

              nr 68 2490 0005 0000 4600 9167 4096  z dopiskiem: 

wpłata tytułem: Rodziny Fiore 5-12 lipca 2023 + imię i nazwisko 

Zaliczkę należy wpłacić po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. 

Zwrot zaliczki tylko w razie poważnej sytuacji losowej i po zgłoszeniu tego faktu do dnia 15 maja 2023 r. 

 

Warunki: 

1. pokój + łazienka dla rodziny 

2. wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje 

3. możesz też zamieszkać w swoim namiocie 

 

 



Atrakcje: 

1. w okolicy możliwość spływu kajakowego, jazdy konnej 

2. tereny rekreacyjne świetnie nadające się zarówno do wycieczek rowerowych  /musisz mieć swój 

rower/, jak i długich spacerów po okolicznych lasach obfitujących w grzyby, w tym jadalne:-) 

3. w pobliskich miejscowościach znajdziesz baseny 

4. na miejscu jest boisko, plac zabaw dla dzieci, stoły pingpongowe 

 

Coś dla ducha: 

1. codzienna Msza Święta, możliwość rozmowy z kapłanem, modlitwa i adoracja w kaplicy 

2. możliwość  poznania rzeczywistości Ruchu Focolari poprzez rozważania tekstów na temat 

duchowości jedności, spotkania i wspólne wakacyjne życie 

Ponadto: 

1. oferta zajęć dla dzieci i dorosłych, w tym możliwość zorganizowania opieki nad dziećmi i 

przeprowadzenia warsztatów twórczych 

2. psycholog ‘pierwszego kontaktu’ służący pomocą 

3. dobre łącze internetowe dla tych, którzy bez tego ani rusz… 

 

Kontakt: 

Telefoniczny: 501 441 353 – Grażyna Ostapska 

e-mail: fiore.wakacje@gmail.com 

 

Organizatorzy: Ruch Focolari w Polsce 

 

W imieniu grupy organizacyjnej 

Grażyna Ostapska 

Władysław Sadlok 

Edward Pawlikowski 


