
 

  
 

 
 
 
25.12.2018  
Wyjazd z Tarnowa ok. godziny 15.00. Nocny przejazd do FRANCJI.  
 
26.12.2018 
Dalszy przejazd , obiadokolacja ( w restauracji),  wieczorem zakwaterowanie w hotelu we Francji i nocleg. 
 
27.12.2018 
Po wczesnym śniadaniu przejazd ok 550km do Lourdes. Ok. 14.00 dojazd.  
9 godzinny postój w Lourdes (godz. 14 - 23 ) podczas którego nastąpi zwiedzanie Lourdes oraz uczestnictwo w wieczorowej 
procesji. Wyjazd w stronę Hiszpanii ok. 23.00 
 
28.12.2018 
Przejazd ok. 600km do Madrytu.  
EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TEIZE 
Zgodnie z programem spotkania, do Madrytu należy przyjechać 28 grudnia między godz. 8.00 a 12.00 
28.12-01.01.2018 -   Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia, przejazdów na miejscu, wynajęcia i wyposażenia miejsc 
spotkań, a także inne koszty organizacyjne. Nie jest ona identyczna dla wszystkich; przy ustalaniu jej bierze się pod uwagę 
możliwości poszczególnych krajów i każdego uczestnika. 
Dla Polaków orientacyjny udział w kosztach wynosi: 
młodzi ludzie (do 35 roku życia) 55 euro, 
dorośli (powyżej 35 roku życia) 85 euro. 
Dokładna kwota będzie podana na tej stronie w październiku 
 
01.01.2019 
wyjazd z Madrytu ok. godz. 17.00,  Nocny przejazd do Paryża 
 
2.01.2019  
Przyjazd do Paryża ok. 12.00. Dziewięciogodzinny postój w Paryżu. Zwiedzanie miasta. 
Wyjazd ok. 21.00 do Polski. 
 
3.01.2019  
Powrót do Polski w godzinach przed południowych. 

Informacje: 

Europejskie Spotkania Młodych organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 17 do 35 lat.  

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia muszą mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców na ich udział w Europejskim Spotkaniu 

Młodych. Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna (w wieku 18-35 lat), który podczas spotkania bierze prawną 

odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. 

Prosimy również o upewnienie się, czy tego rodzaju upoważnienie wymagane jest przy wyjeździe z kraju zamieszkania. 

 

CENA WYJAZDU: 1100 ZŁ 
   
CENA ZAWIERA: 

 zakwaterowanie w hotelu 1* we Francji 
 przejazd autokarem 
 obiadokolacja we Francji 
 przewodnika miejscowego w Paryżu 
 ubezpieczenie KL, NNW, OC 
 opłata miejscowa w Lourdes 
 opłata za przewodnika w Lourdes 
 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł/os 

 
CENA NIE ZAWIERA: 

  WSTĘPÓW,  
 pozostałych opłat nie wymienionych w 

 ofercie 

https://www.taize.fr/IMG/xls/parental_agreement_fr_en.xls

