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Gezinsprogramma
De unieke kans om met het gezin
naar Rome te gaan, met jong en
oud het geloof te beleven en de
stad te ontdekken! De groepen
worden zo veel mogelijk per
regio/parochie ingedeeld.
Gezinnen met kinderen sluiten
aan bij de regio/parochie, zo is
het ook na de reis gemakkelijker
om contacten te onderhouden.
Daarnaast beleven gezinnen
hun eigen programmamomenten in het
gezinsprogramma!

Wat houdt het
gezinsprogramma in?
Onder andere een aangepaste rond
wandeling voor kinderen, sport
en spel met kinderen (in een park
in Rome), ontmoeting met andere
ouders en kinderwoorddienst en
crèche tijdens de grote vieringen
(behalve in de Sint Pieter). De kinderen ontvangen daarbij een speciaal
programma- en werkboekje om de
reis optimaal te beleven. Kortom een
unieke ervaring voor het hele gezin!

Praktische informatie
Het gezinsprogramma is voor gezinnen
met kinderen t/m 13 jaar. Er zijn twee
reismogelijkheden: met de bus (10 dagen
voor € 999) of met het vliegtuig (6 dagen
voor € 839). Het gezinsprogramma
vindt plaats van 2 t/m 7 mei 2015 als de
gehele groep van de bisdombedevaart
in Rome is aangekomen.
Er is een eigen tienerprogramma (voor
tieners van 14 t/m 17 jaar) op een aparte
locatie, om hen zo de gelegenheid te
geven met leeftijdsgenoten een unieke
(geloofservaring) op te doen. Niettemin
zie je je tieners met de grote vieringen
en ook is er de mogelijkheid om als gezin zondagmiddag iets te ondernemen.
Jongeren (18 t/m 30 jaar) sluiten net als
de gezinnen aan bij de regio/parochie,
maar beleven ook hun eigen programma momenten. Voor meer informatie:
www.jongekerk.nl

Reissom voor gezinnen
Voor kinderen, tieners en jongeren
studerend t/m 25 jaar wordt de reissom
€ 485 voor de busreis en € 325 voor
de vliegreis. De lage reissom wordt
mogelijk gemaakt door reisorganisatie
VNB, het bisdom en de parochie.
Rekenvoorbeeld
Met je gezin naar Rome! (vliegreis)
Twee ouders:
2 x € 839 = € 1.679
Drie kinderen: 3 x € 325 = € 975
Totaalbedrag
€ 2.654

Heb je een vraag over het
gezinsprogramma?
Aarzel niet om contact met ons
op te nemen. Stuur een mailtje
naar bedevaart@bisdomhaarlemamsterdam.nl met eventueel je
telefoonnummer, dan nemen wij
contact met je op! Of neem contact
op de ambassadeur in jouw parochie,
of kom op zaterdag 17 januari a.s.
naar het vragenuurtje van 14 tot
15.30 uur in het Julianaklooster,
Hoogeweg 65 te Heiloo. Daar kun
je bovendien medewerkers van de
diverse programma’s ontmoeten.
Voor het aanvragen van de folder
van de vliegreis of busreis met meer
informatie over het programma per
dag, kun je contact opnemen met
reisorganisatie VNB:
emke.debruijn@vnbreizen.nl
Meer informatie vind je ook op
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en
www.facebook.com/bisdombedevaart

Ga je mee met je gezin?
Inschrijven kan via de website van
VNB www.vnbreizen.nl en is mogelijk
tot 1 februari 2015.

