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Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u  
van harte uit om mee te gaan op bedevaart  
naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara  
van Assisi! Per bus en vliegtuig reizen we af 
naar deze bijzondere stad en bezoeken we 
hoogte punten in Assisi en de omgeving. Uiter-
aard vieren we gezamenlijk de eucharistie in 
kerken in de directe omgeving van Assisi. Ons 
eigen kathedrale koor zal met 100 koorleden 
een aantal gezamenlijke vieringen opluisteren.

Tussen tijd en eeuwigheid, 
jong en oud, ga met ons mee!
Ontmoeting in de diepere zin van het woord staat centraal 
tijdens de bedevaart. De groepen worden zoveel mogelijk 
per parochie en regio ingedeeld. Gezinnen met kinderen 
sluiten aan bij de parochie en regio, maar beleven ook hun 
eigen programma momenten. De tieners (14 t/m 17 jaar) 
en jongeren (18 t/m 30 jaar) hebben een apart programma 
op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vieringen. 
Voor kinderen, tieners en jongeren in de leeftijd van 
0 t/m 25 jaar is een korting op de reissom mogelijk. 
Van het tiener-en jongerenprogramma en het gezins-
programma is een eigen folder beschikbaar.

We attenderen u erop dat deelname aan de bedevaart inten-
sief is. De omgeving in en rond Assisi maakt het noodzake-
lijk dat u goed ter been bent.

6-daagse vliegreis 
van 30 april  
t/m 5 mei 2018
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 @bisdombedevaart



Van dag tot dag
Maandag 30 april 
Aankomst in Assisi van alle groepen op verschillende delen van de dag. 

Dinsdag 1 mei
In de ochtend is er een welkomst-eucharistieviering met de hele groep in 
Assisi. In de middag brengt een deel van de groep een bezoek aan San Damiano 
en de Santa Chiarakerk. Een ander deel van de groep bezoekt de San Francesco 
basiliek, San Rufino en de Santa Maria degli Angeli met de Portiuncula kapel. 
Een ander deel van de groep maakt een pelgrimstocht in stilte. 

Woensdag 2 mei 
In de ochtend rouleert het programma van de groepen. De middag is voor 
een aantal groepen vrij te besteden. 

Donderdag 3 mei
Het programma voor deze dag wisselt per groep. Er is een dagexcursie naar 
Greccio en Fonte Colombo. Een deel van de groep brengt een bezoek aan 
Perugia. Een ander deel van de groep bezoekt La Verna. In de middag is er 
voor een aantal groepen ruimte om op eigen gelegenheid Assisi te verkennen. 

Vrijdag 4 mei 
Programmasuggesties in de ochtend. In de middag is er ruimte om Assisi op 
eigen gelegenheid te verkennen. In de avond is er een gezamenlijke viering 
in het kader van Dodenherdenking in een van de kerken in de directe omgeving 
van Assisi, met medewerking van het kathedrale koor. 

Zaterdag 5 mei
Vertrek naar Nederland door alle groepen op verschillende tijden. 

Programma onder voorbehoud

Inclusief

· Retourvlucht per vliegtuig inclusief 
 bagagetoeslag

· Vervoer van en naar de luchthaven 
 naar het hotel in Assisi

· Vijf overnachtingen in Assisi in een 
driesterrenhotel op basis van half pension 
en een tweepersoonskamer 

· Rondleidingen zoals in het programma 
 aangegeven

· Audio ondersteuning tijdens rondleidingen

· Reisbegeleiding en pastorale begeleiding

· Citytax, reis- en toeristenbelastingen

· Bijdrage Calamiteitenfonds

· Dagelijkse gezamenlijke eucharistie-
 viering of viering in kleinere groepen

Exclusief

· Lunches 

· Consumpties en andere uitgaven 
 van persoonlijke aard

· Eventuele entreegelden buiten het 
 gestelde programma

· Reis- en annuleringsverzekering

· Mogelijke, op het moment van 
publiceren onvoorziene, toeslagen 
zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslag

Reisdata
Maandag 30 april t/m zaterdag 5 mei 2018

Reisnummer
AS1801
 
Prijs
€ 799,00  
Prijs voor kinderen, tieners en jongeren 
tot en met 25 jaar: € 349,00 
De korting op de reissom wordt mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het bisdom 
en de parochie. 

Eenpersoonskamertoeslag
€ 150,00

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk tot 1 februari 2018

Aanmelden voor de reis kan via de 
website van VNB (reisnummer AS1802) 
of vraag het aanmeldingsformulier aan.

Contactgegevens Bisdom
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 @bisdombedevaart

Reisorganisator van deze bedevaart
www.vnb.nl  (073) 681 81 11
info@vnb.nl
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