Retir budista ”Vivint en harmonia”

En aquest retir, tindrem l’oportunitat de viure en l’aquí i en l’ara, gràcies a la
Presència de les Germanes i els Germans monàstics que vénen especialment per
donar aquest retir, des Plum Village. Gaudirem amb ells i amb la teva presència,
de Xerrades del Dharma, meditacions caminant en la naturalesa, menjar vegetarià
riquíssima, en silenci i moltes pràctiques que ens tocaran el cor.
Si encara no has realitzat la teva inscripció, t’animem a que ho facis ara.
Les places són limitades.
PREU DEL RETIR
350 € Fins al dia 28 de febrer
400 € Inscripcions posteriors a aquesta data
PER LA INSCRIPCIÓ omple aquest formulari. A més has de fer un ingrés de
290 euros al compte ES67 1491 0001 2120 6776 3322 i la resta de 60 euros
en efectiu a l’arribada.
Si JA has realitzat la teva presinscripcción hauràs de fer una transferència de 190
€ al mateix compte bancari i abonar 60 € en efectiu, a l’arribada.
Estaràs inscrit al Retir quan hagis enviat el formulari juntament amb el resguard
de la transferència bancària a: retiro19inscripcciones@gmail.com
Cancel·lacions: es retornarà l’import abonat en la inscripcció segons els següents
trams:
de l’1 al 15 de març 50%
del 16 al 31 de març 25%
a partir de l’1 d’abril, no es realitzaran devolucions.

ALTRES DADES IMPORTANTS: ARRIBADES I TRANSPORTS
L’entrada serà el dia 1 de maig i l’acollida serà entre les 10:00 i la 13:00 h. Dinem
a la 13:30 h.
La sortida serà el dia 5 de maig després del dinar.
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Hi ha la possibilitat d’entrar el dia 30 a partir de les 12:00 h. en règim de pensió
completa pagant un suplement de 50 € a l’arribada. Si tries aquesta opció avisa’ns
al formulari d’inscripció. Si no es fa ús de la reserva del dia 30 s’haurà d’abonar
igualment.
Si arribes amb tren (Rodalies “Montgat Nord” línia R1), el dia 1 hi haurà un servei
gratuït de transport, des de les 09:00 hores fins a les 13:00 hores (shuttle cada
mitja hora). Sisplau anota-ho en la teva inscripcció.
Per altres arribades, pots utilitzar els taxis de la zona trucant al telèfon 933 993
737 amb un preu aproximat de 19 euros (9 km).
T’esperem amb molta alegria
Com diu el nostre Mestre Thich Nhat Hanh …
“… No hi ha cap religió, cap filosofia, cap ideologia superior a la fraternitat
…”
Un lotus i una flor violeta de romaní
L’equip d’organització

L’alberg La Conreria és l’edifici històric de l’antic Seminari de Barcelona, a 15 km
de Barcelona,
en l’entorn natural privilegiat de la Serra de Marina

Data de l'esdeveniment:
Dimecres, 1. maig 2019 (Tot el dia) a Dijous, 9. maig 2019 (Tot el dia)
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
400.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Comunitat Monástica de Plum Village
Antiga casa d'espiritualitat “La Conreria”
Carretera B-500, Km 6
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08391
Tiana
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