Pentru al şaptelea an consecutiv, MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI
MERIDIONALE, prin CENTRUL DE COORDONARE PEDAGOGICĂ, organizează

TABĂRA INTERNAŢIONALĂ
DE TRADIŢIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ
Anul acesta vă propunem două serii.

12 – 21 iulie 2012, TISMANA
tabăra din vecinătatea Mănăstirii Tismana
PENTRU COPII ÎNTRE 7 ŞI 12 ANI
Director de tabără: pr. Iulian Nistea
50 locuri (35 pentru copii din străinătate, 15 pentru copii din România)
PREŢ: 200 EUR / 840 RON
Detalii practice:
Se va organiza un transfer de la București la Tismana pe 12 iulie.
Copiii care vor să vină direct la Tismana sunt aşteptaţi în tabără pe 12 iulie în cursul după amiezii.
Plecarea din tabără se va face pe 21 iulie dimineaţa. Se va organiza un transfer de la Tismana la Bucureşti.

7 – 18 august 2012, NEAMŢ
în incinta seminarului teologic, lângă Mănăstirea Neamţ
PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI ÎNTRE 8 ŞI 17 ANI
Director de tabără: pr. Mircea Filip
80 locuri (60 pentru copii din străinătate, 20 pentru copii din România)
PREŢ: 230 EUR / 960 RON
Detalii practice:
Se va organiza un transfer de la București la Neamţ pe 7 august.
Copiii care vor să vină direct la Neamţ sunt aşteptaţi în tabăra pe 7 august în cursul după amiezii.
Plecarea din tabăra se va face pe 18 august dimineaţa. Se va organiza un transfer de la Neamţ la Bucureşti.

Preţul include: cazare şi masă (pensiune completă), excursii şi drumeţii, intrarea la obiectivele turistice,
materialul necesar activităţilor din timpul taberei, transferul de la Bucureşti până în tabără şi retur.
Detalii: www.mitropolia.eu sau www.educatie-catehetica.ro, de unde se pot descărca formularul de
înscriere şi dosarul pentru părinţi.
Pentru înscrieri şi informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la email tabara2012@mitropolia.eu sau
prin telefon:
Belgia şi Olanda: Gabriela Pipirig, tel. +32(0)489690051.
Irlanda şi Marea Britanie: Bogdan Grecu, tel. +353(0)871321361.
Italia: pr. Doru Gârboan, tel. +393886549765.
Spania şi Portugalia: pr. Marius Picu, tel. +34642850701.
România: Gabriela Pipirig, tel. +40(0)757643611.
Franţa, Elveţia şi alte ţări: pr. Mircea Filip, tel. +33(0)616453298 sau pr. Iulian Nistea, tel.
+33(0)603318033.
Vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere completat la email tabara2012@mitropolia.eu, sau
prin fax la +40(0)351814552 sau +33(0)164912683.

