
 

ANEXĂ - INFO CAZARE ȘI MASĂ PARTICIPANȚI  

Organizatorii pun la dispoziția participanților o ofertă hotelieră pentru cazarea pe toată durata Conferinței 

Europene de Medicină și Spiritualitate Creștină, München 2019. 
  
Organizatorii recomandă Hotelul Courtyard by Marriott, care se află în imediata apropiere a desfășurării 

evenimentului. Linkul de rezervare: Rezervare Hotel. Pentru cei care vor dori să înnopteze și in seara de 

duminică, 17.11.2019, acest lucru este posibil la același preț. Numărul maxim de camere rezervat: 40. 
  
Prețul: 100 Euro/noapte/camera, 120 Euro/noapte/camera dublă. 
Micul dejun (All American Breakfast Buffet) este inclus. Check-in: ora 15.00. Check-out: ora 12.00 în ziua 

plecării. 
  
Rezervarea se poate considera valabilă numai după validarea statutului de participant înregistrat. Vă 

recomandăm, ca în situația în care doriți să beneficiați de cazare prin intermediul acestei oferte, să urmați 

toți pașii necesari până la data de 20 octombrie 2019. 
  
O variantă alternativă și mai accesibilă financiar este Hostelul THE 4You Munich – Linkul de 

rezervare: Rezervare HOSTEL. Rezervarea se va face individual, după preferințele fiecăruia și la ofertele 

valabile in momentul căutării. Hotelul se află lângă gara principală și se poate ajunge relativ repede la locul 

desfășurării evenimentului cu mijlocul de transport in comun. 
  
Micul dejun va fi servit de fiecare participant la hotelul unde este cazat. Masa de seară, vineri 15.11.2019 

și cea de prânz de duminică 17.11.2019,  vor fi oferite de către parohia Centrului Bisericesc Român 

Ortodox. Masa de sâmbătă de prânz și cina vor fi servite la ora 14.00, respectiv la ora 20.00 la Restaurantul 

Gast din cadrul Filarmonicii din München, iar costurile acestora vor fi suportate integral de către 

participanți. 
  

Vin, 15.11 Eveniment Locatie Detalii 

18.00   Tedeum 

  Deschiderea Congresului 

  Prezentarea CBROM 

  Masa de seara 

Centrul Bisericesc 

München (CBROM) 
(Statia S-Bahn Aubing) 
Adresa 

Aeroport-CBROM 
Hotel Marriott-CBROM 
Hostel4U-CBROM 

20.30 Intoarcerea la Hotel a participantilor CBROM-Hostel4U 
CBROM-Marriott 

  

Sâm, 16.11 Eveniment Locatie Detalii 

7.00 Micul dejun Hotel   

09.30 Congress, prezentare lucrari 
  
  

Sala parohiala 
(Kirchenstr. 6) 
Sala Conferinte 

Marriott-Sala (pe jos) 
Hostel-Sala (Metrou) 
Sala Video 

14.00 Masa de pranz GAST 
GAST Adresa 
GAST Meniu 

Sala Conferinte-GAST 

15.30 Congress, prezentare lucrari Sala parohiala 
(Kirchenstr. 6) 
Sala Conferinte 

20.00 Cina GAST 
GAST Adresa 
GAST Meniu 

  

Dum, 17.11 Eveniment Locatie Detalii 

09.30 Sfanta Liturghie Biserica Alte 

Haidhauser Kirche 
Marriott-Biserica (pe jos) 
Hostel-Biserica (Metrou) 
  

13.00 Masa Pranz Sala parohiala 
(Kirchenstr. 6) 
Sala Conferinte 

Biserica-Masa pranz  

 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1565684022920&key=GRP&app=resvlink
https://www.the4you.de/en/munich/
https://goo.gl/maps/orGMT8wfbhrurxMB8
https://goo.gl/maps/GbDPbfnWB9ruKtDh6
https://goo.gl/maps/NCQsaagn1sjQa13R9
https://goo.gl/maps/dsVConbbZodHBrXMA
https://goo.gl/maps/mPjSKamNpE3ksEeC7
https://goo.gl/maps/pGgDXppcuvjFaTjk8
https://goo.gl/maps/iKvU7z7mScikmc14A
https://goo.gl/maps/xLDJ2R6wGWTQKkrRA
https://goo.gl/maps/9SomRX8eyh3nkKEHA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=963&v=L-UxNBbdjeU
https://goo.gl/maps/jrFxKRfk3trCUF7b8
https://www.gasteig.de/media/uploads/projekt/gasteig2016/files/gastro/speisekarte_gast_2019.pdf
https://goo.gl/maps/UcPfpr873NYdb4zB9
https://goo.gl/maps/iKvU7z7mScikmc14A
https://goo.gl/maps/jrFxKRfk3trCUF7b8
https://www.gasteig.de/media/uploads/projekt/gasteig2016/files/gastro/speisekarte_gast_2019.pdf
https://www.google.de/maps/place/Sankt+Johann+Baptist/@48.1300823,11.5882391,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAlte+Haidhauser+Kirche!3m4!1s0x479e757e4d6abcbf:0x29e75752ab05d2a!8m2!3d48.13367!4d11.60326?dcr=0
https://www.google.de/maps/place/Sankt+Johann+Baptist/@48.1300823,11.5882391,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAlte+Haidhauser+Kirche!3m4!1s0x479e757e4d6abcbf:0x29e75752ab05d2a!8m2!3d48.13367!4d11.60326?dcr=0
https://goo.gl/maps/3nJJAgMM91B1cFNb7
https://goo.gl/maps/NdP7D2ju1gnfmoHK9
https://goo.gl/maps/iKvU7z7mScikmc14A
https://goo.gl/maps/Nvfizr4cjsLQbPGT8

