
12 - 15 жовтня 2017 року 
Симпозіум Вікентійської Родини: 

Прийняти подорожуючого

Інформаційний лист
 

РЕЄСТРАЦІЯ: Реєстрація для участі в Симпозіумі не передбачає жодних внесків!
Для реєстрації: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1435kgz00dvph4/  
Для запитань: info.symposium@cmglobal.org

ЛИСТИ-ЗАПРОШЕННЯ: Якщо для в’їзду до Італії Ви потребуєте листа-запрошення, будь ласка, 
заповніть анкету у додатку. Ми не зможемо надати листи з печаткою державного секретаря всім, 
крім членів Згромадження Місії і Дочок Милосердя. Якщо посольство у Вашій країні ставить таку 
вимогу, будь ласка, знайдіть альтернативні способи отримати документи, які від Вас вимагаються.

Якщо у Вашій країні вимагається паперова копія цієї форми (а не копія, надіслана електронною 
поштою), Вам буде запропоновано надіслати 30 євро (32 доларів США), щоб покрити вартість 
пересилки оператором DHL. Будь ласка, перейдіть за цим посиланням: http://famvin400.info/-
blog/2017/03/03/letters-of-invitation 

ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ПРОЇЗД: Учасники самостійно організовують власне 
проживання, харчування і проїзд. Якщо Ви потребуєте допомоги, Ви можете зв'язатися з одним з 
наступних туристичних агентств, або ж з агентством на Ваш вибір:
• TMC Travel, Даніела Фечіо Email: vfs@tmctravel.it Телефон: +39 06. 85304600

• ERNESTO TRAVEL: Войцех Гой Email: poland@ernesto-travel.pl Телефон: +48 12633 6556 
Веб-сайт: http://ern esto-travel.pl

• Perillo Tours: Email: info@learningjourneys.com Телефон: 855-784-7687

• Catholic Journeys: Джимі jimmy@catholicjourneys.com або Єн Марі o�ce@catholicjour-
neys.com Веб-сайт: http://catholiciourneys.com/

• Speed System: Рената Азеведо або Ліліан Паула Телефон: 0055313298-1000 
Веб-сайт: http://www.speedsystem.com.br/

СТРАХУВАННЯ НА ЧАС ПОДОРОЖІ: Учасники самостійно організовують своє страхування на 
час подорожі для забезпечення невідкладної медичної допомоги. Резиденти Європейського 
Союзу можуть отримати картку Європейського медичного страхування  (E-111).

ПОРАДИ ЩОДО ПОДОРОЖІ ДО РИМУ:
Валюта: Валюта Італії  - євро.
Електроенергія: Електричний струм в Італії  - 230В 50 Гц. Будь ласка, не забудьте взяти власний 
зарядний пристрій.
Клімат: У жовтні середня температура повітря становить від близько 19°C і поступово 
знижується до 14°C-15°C в кінці місяця.
Для отримання додаткової інформації, що допоможе Вам підготуватися до поїздки в Рим, 
відвідайте цей сайт: http://www.fodors.com/world/europe/italy/rome/travel-tips

Останні новини публікуються на веб-сайті Симпозіуму http://famvin400.info/ !


