Bisdombedevaart
naar Rome met het bisdom
Haarlem-Amsterdam
10-daagse busreis van
30 april t/m 9 mei 2015
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u
van harte uit om mee te gaan op bedevaart naar Rome! Per bus en vliegtuig
reizen we af naar deze bijzondere stad
en bezoeken we meerdere hoogtepunten.
Uiteraard vieren we samen de eucharistie
in de grote kerken van Rome, met ondersteuning van het kathedrale koor en
een speciaal voor de reis samengesteld
projectkoor.

O
Zien en
ervaren!
Op weg in
verbondenheid
Jong en oud
Ga met ons mee!

ntmoeting in de brede zin
van het woord staat centraal
tijdens de bedevaart!
De groepen worden zo veel mogelijk
per regio ingedeeld. Jongeren en
gezinnen met kinderen sluiten aan bij
de regio, maar beleven ook hun eigen
programmamomenten. De tieners
(12 t/m 15 jaar) hebben een apart
programma op een eigen locatie
en sluiten aan bij de grote vieringen.
Voor kinderen, tieners en jongeren
studerend t/m 25 jaar, is een korting
op de reissom mogelijk. Van het
tiener-en jongerenprogramma is
een eigen folder beschikbaar.

Deelnemers
VNB attendeert u erop dat het een
bezoek aan Rome vermoeiend en
intensief is. Het is noodzakelijk dat
u goed ter been bent.

Dag tot dag
Donderdag 30 april
Vertrek vanuit uw regio. In de middag
een eucharistieviering in Speyer in
Duitsland. Overnachting in ZuidDuitsland.

Vrijdag 1 mei
Op doorreis naar Noord-Italië, onderweg bezoek aan Innsbrück, overnachting tussen Trento en Florence.

Zaterdag 2 mei
Begin van de middag aankomst
in Rome. Aansluitend eerste kennis
making met Rome. (De vliegreis komt
op verschillende tijden aan in Rome).

Zondag 3 mei
‘s Ochtends eucharistieviering en
rondleiding in de Sint Pieter. Aansluitend het Angelus op het Sint Pietersplein met Paus Franciscus. >>

Een deel van de groep zal de Friezenkerk bezoeken. In de middag maakt
een deel van de groep een stadswandeling langs het oude Rome met
o.a. het Colosseum, Forum Romanum
en de Sint Jan van Lateranen. Een
ander deel van de groep bezoekt de
Spaanse trappen, de Trevi fontein,
het Pantheon en het Piazza Navona
met al haar kunstenaars.

Rome: stad van zeven heuvelen,
stad van alle eeuwen en centrum
van de wereldkerk

Maandag 4 mei
In de ochtend gezamenlijke eucharistieviering in de Santa Maria Maggiore
en rondleiding. In de middag worden
er programmasuggesties gegeven.
Groepen kunnen hier zelf e.e.a. naar
keuze ondernemen of u kunt Rome
op eigen gelegenheid verkennen.
Er is een apart aanbod voor jongeren
en gezinnen op deze momenten.
Deze avond kunt u op eigen gelegenheid dineren in Rome en eventueel
het avondgebed bijwonen bij de
Sant’ Egidiobeweging in de Santa
Maria in Trastevere.

Dinsdag 5 mei
Programmasuggesties in de ochtend.
In de middag zijn er twee stadswandelingen op dezelfde wijze als zondagmiddag, waarbij de groep wisselt.
Aan het eind van de middag is er een
gebedsviering in de Sint Jan van
Lateranen.

Aanmelden voor de reis kan via VNB: via de website
of vraag het aanmeldingsformulier aan.

Vrijdag 8 mei

Inclusief

Op doorreis naar Zuid-Duitsland
door de prachtige Alpen.

· Vervoer per luxe touringcar
· Vier overnachtingen in een
tweesterrenhotel en op basis
van volpension en een twee
persoonskamer
· Vijf overnachtingen in Rome in
een tweesterrenhotel op basis
van halfpension en een twee
persoonskamer
· Openbaar vervoerkaart
· Rondleidingen zoals in het
programma aangegeven
· Reisbegeleiding en pastorale
begeleiding
· Citytax
· Calamiteitenfonds
· Reis-en toeristenbelasting
· Reisinformatieboekje en
liturgieboekje

Zaterdag 9 mei
Eucharistieviering in Duitsland.
Afscheidsdiner waarna de reis wordt
vervolgd naar de opstaplocaties.
Programma onder voorbehoud

Vertrekdata en reisnummers
30 april t/m 9 mei 2015

Woensdag 6 mei

Prijs

In de ochtend op audiëntie bij paus
Franciscus op het Sint Pietersplein.
Een deel van de groep zal daarna de
Friezenkerk bezoeken. In de middag
zijn er programmasuggesties.

€ 999,00
Prijs voor kinderen, tieners en
studerende jongeren tot en met
25 jaar: € 485,00

Donderdag 7 mei
Afsluitende eucharistieviering in
de Sint Paulus buiten de muren met
een rondleiding door deze kerk.
Vertrek na de lunch en overnachting
in Noord-Italië.

grafisch ontwerp Impulsar
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In s c h r i
elijk
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2015

De korting op de reissom wordt
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van VNB (50%), het bisdom (25%)
en de parochie (25%).

Eenpersoonskamertoeslag
€ 270,00

Exclusief
· Lunches in Rome, het diner op
maandagavond en consumpties
· Eventuele entreegelden buiten
het gestelde programma
· Reis-en annuleringsverzekering
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