Associació Cultural Amor de Déu
PEREGRINACIÓ DEL 29 D’ABRIL AL 4 DE MAIG DE 2017

CIUTAT DE SORTIDA: Barcelona, vol directe a Split. Dissabte 29 d’abril.
CIUTAT DE TORNADA: Dubrovnik, vol directe a Barcelona. Dijous 4 de maig
* Els bitllets d’avió es lliuraran a la porta del check-in.
EQUIPATGE: El preu inclou la facturació d’una maleta de fins a 23 kg i una maleta de mà de fins a 10 kg de mides 55x40x20 cm.
PASSAPORT: No oblideu tenir-lo actualitzat. Si no teniu la nacionalitat espanyola, consulteu.
ALLOTJAMENT: Ens allotjarem a l’Hotel C r o s s d e M e d j u g o r j e .
PROGRAMA: Participarem en el programa vespertí de la parròquia (Rés del Rosari, Eucaristia, Adoració...) i completarem la peregrinació amb
altres activitats com xerrades, pujar a la Muntanya de les Aparicions (Creu Blava - Podbrdo), Krizevak i, si és possible, assistir a les xerrades que
els vidents ofereixin aquells dies, visita a la Comunitat del Cenacle, etc.
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PLACES: Serem un grup de 30 persones.
PREU: 650 € tot inclòs (avió anada i tornada, trasllats des de l’aeroport, allotjament, pensió completa, material, xerrades, guia).
RESERVA: Es pagaran els 650 € per transferència bancària en el moment de formalitzar la reserva.
Nº DE COMPTE: Banc Sabadell ES50 0081 0900 8700 0259 8562, a nom de: Associació Cultural Amor de Déu. Indicar a l’ingrés el nom de la
persona. També ens heu d’enviar un e-mail amb el vostre DNI o PASSAPORT escanejat, número de telèfon i el comprovant de l’ingrés a
info@amordedeu.org

RECOMANACIONS: Portar ràdio amb auriculars per sintonitzar en directe la traducció a l’espanyol del programa vespertí. (104.4); porteu calçat
còmode i també per caminar per la muntanya. Si necessiteu menjar especial, envieu-nos un e-mail explicant-nos el tipus de dieta que us convé.
Porteu els medicaments que pugueu necessitar.

CORREU DE CONTACTE: info@amordedeu.org
TELÈFONS: Eugenia 669 404 832 (de 10:00h a 13:00h) i Joana 680 952 999 (de 15:00h a 22:00h). WhatsApps a ambdós telèfons.
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