6-daagse bedevaart Fatima en Lissabon
met het Bisdom Haarlem-Amsterdam
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei
en 13 oktober een zestal keer is verschenen aan drie kindertjes,
Francisco Marto, Jacinta Marto en Lucia dos Santos. Voor deze herderskinderen had de Maagd Maria belangrijke boodschappen over
het geestelijk leven van de mensen en de vrede in de wereld (het is
immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is
Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld.

Fatima

Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organiseert
het Bisdom Haarlem-Amsterdam i.s.m. VNB een bescheiden
bedevaart naar Fatima en Lissabon (Portugal). Wij nodigen u van harte uit voor deze diocesane bedevaart
naar O.L.V. van Fatima.

Bedevaartprogramma

Na de vlucht naar Lissabon reizen
wij per touringcar door naar
Fatima. Na aankomst maken we
een rondleiding over het heiligdom en wordt het verhaal van
Fatima verteld. De volgende dag
(dinsdag) bezoeken we Aljustrel
waar we de Kruisweg bidden en
later op de dag de geboortehuizen van de herderskinderen en de
parochiekerk bezoeken. Wij vieren deze dag (met andere Nederlandse groepen) de Eucharistie in
de Verschijningskapel, dé plek
waar Maria 100 jaar geleden is
verschenen. Wij nemen ook deel
aan de Sacramentsprocessie, het
rozenkransgebed en de lichtprocessie.

Woensdag 13 september is één
van de verschijningsdata. Wij
nemen die dag deel aan de plechtigheden van het heiligdom (o.a.
een plechtige pontificale Hoogmis). Op 14 september vertrekken
wij uit Fatima richting Lissabon.
Wij bezoeken onderweg een fraai
klooster in Batalha en het traditionele vissersdorp Nazaré. Op 15
en 16 september bezoeken we
Lissabon, met o.a. een stadswandeling o.l.v. een Nederlandse gids.
Op de laatste dag bezoeken we
Cristo Rei (een standbeeld van
Christus Koning) bij LissabonAlmada, waar wij het uitzichtpunt
bezoeken en een afscheidsviering
hebben. In de avond vliegen we
weer terug naar Nederland.

Programma onder voorbehoud.

Inclusief
•

•
•

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Voor deze pelgrimsreis is het van belang dat pelgrims meer dan
een uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, zelfstandig een trap op en af kunnen lopen en kunnen instappen in
een vervoermiddel.

•
•
•

Reisdata en reisnummer
11 t/m 16 september 2017

FL1706

Tarief
Pelgrim € 899,00 (eenpersoonskamertoeslag € 150,00)

Boekingsinformatie
•

•

•

•

U kunt zich voor deze reis aanmelden via een VNB-inschrijfformulier (telefonisch aan te vragen bij VNB) of via de website van VNB. Inschrijven is mogelijk t/m 1 augustus 2017.
Op 25 augustus 2017 is er een startbijeenkomst voor de deelnemers aan deze diocesane bedevaart naar Fatima. U ontvangt t.z.t. hiervoor een persoonlijke uitnodiging over locatie,
aanvang en programma.
Er geldt een minimum deelname van 50 personen. U krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet doorgaat.
Er zijn voor deze bedevaart slechts 65 plekken beschikbaar; bij
meer aanmeldingen is er een wachtlijst. Inschrijving op basis
van het ontvangen van het inschrijfformulier en betaling van
de reissom.
Er is slechts een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar. Indien u geen kamergenoot opgeeft, krijgt u automatisch een eenpersoonskamer.

Meer informatie?
Mevrouw Dea Broersen
M 06 25 02 14 17
Pastoor Eric van Teijlingen
M 06 13 71 64 64
E bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
W www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

•
•
•

Heen- en terugvlucht met TAP inclusief alle toeslagen en één stuk
ruimbagage en één stuk handbagage per persoon
Transfers volgens programma
Vijf overnachtingen in verschillende driesterrenhotels op basis
van volpension en een tweepersoonskamer. In Fatima wordt de
groep verdeeld over twee hotels
Entreegelden voor het klooster
in Batalha
Nederlandstalige gids in Lissabon
Reisleiding en -begeleiding door
pastoor Eric van Teijlingen en
mevrouw Dea Broersen tijdens
de gehele reis
Toeristenbelastingen
Bijdrage Calamiteitenfonds
Voorbereidende bijeenkomst op
25 augustus 2017

Exclusief
•
•
•

Consumpties en overige uitgaven
van persoonlijke aard
Reis- en annuleringsverzekering
Mogelijke extra toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe)
heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding
geven, behoudt VNB zich het
recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims)

VNB
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W www.vnb.nl

