
Reis mee naar 
Rome

Bedevaart bisdom Rotterdam

11-daagse reis touringcar 
12 t/m 22 oktober 2017

8-daagse vliegreis 
14 t/m 21 oktober 2017

Bisdom Rotterdam
www.bisdomrotterdam.nl

Logistiek partners 
Stichting  VNB en Pelikaan Reizen

Inschrijven en meer informatie
Stichting VNB
Postbus 273
5201 AG ’s-Hertogenbosch

www.vnb.nl
073-6818111
info@vnb.nl

“We zijn pelgrims in een netwerk 
van liefde. Dat wordt concreet in de 
zorg die we hebben voor mensen in 
nood. God beminnen met heel je hart 
en je naaste als jezelf. Dat willen 
we doen met deze bedevaart.”

Vicaris-generaal Tjeerd Visser
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Touringcar

Transfer vanaf de opstapplaatsen 
in het bisdom naar de luchthaven 
van vertrek.

Transfer naar de luchthaven. In 
Nederland vervoer terug naar uw 
opstapplaats.

- In Keulen vieren we eucharistie in 
de Dom. Daarna luncht en wandelt 
u in de Altstadt in Aschaffenburg.
Overnachting in Zuid-Duitsland.
- Doorreis naar Italië. Na de eucha-
ristie in het pittoreske kerkje van 
Vipiteno dineren en overnachten 
we in hotels in de buurt van Padua.
- In Padua vieren we eucharistie in 
de prachtige basiliek van de heilige 
Antonius. Lunch in de buurt van 
Firenze en vertrek naar Rome.
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- 

- 

- 

- 
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-  Terugreis via de Italiaanse 
autostrada met voldoende stops. 
In Vipiteno eucharistie. Diner en 
overnachting in hotel.
-  Na het ontbijt via Oostenrijk 
en Duitsland naar Nederland. 
We vieren onderweg eucharistie. 
Afscheidsdiner in Duitsland.

Op het Sint Pietersplein verzamelen we voor het angelusgebed met paus Francis-
cus. Daarna wandelend kennismaking met het barokke Rome. ‘s Middags vieren 
we eucharistie in de Sint Jan van Lateranen, de kathedraal van Rome.
Maria is de moeder van de Kerk. Aan haar kunnen wij onze zorgen toevertrouwen. 
Daarom vieren we vandaag eucharistie in de Santa Maria Maggiore. In de middag 
vervolgen we onze kennismaking met Rome.
Vandaag vieren we eucharistie dicht bij het graf van Petrus in de Sint Pieter, ver-
bonden met het netwerk van liefde door de eeuwen heen. Aansluitend program-
ma in en rond deze basiliek. 
Audiëntie met paus Franciscus. ‘s Middags (facultatief) excursie naar Vaticaanse 
musea, catacomben of vrije tijd. Eucharistie in de basiliek van Sint Paulus buiten de 
Muren. Naast Petrus is Paulus de grote verkondiger van het geloof.
We vieren eucharistie in de basiliek van de heilige diaken Laurentius. In de 
 patroonheilige van het bisdom Rotterdam komen geloof en daden van liefde sa-
men. Dit is een van de hoogtepunten van de bedevaart. Daarna vrij programma.
Maak op uw gemak kennis met de sfeervolle wijk Trastevere. ’s Middags kennisma-
king met de diaconale beweging Sant’Egidio in de kerk van Santa Maria in Traste-
vere.
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Vliegtuig

Bij de reissom inbegrepen
• Vervoer per luxe Comfort class touring 

car, voorzien van toilet, bar met warme en 
koude dranken (niet inbegrepen), aircondi-
tioning en audio- en dvd-apparatuur

•  3 overnachtingen in 3* en 4* hotels in 
Duitsland en Italië met verblijf in een 
2-persoonskamer voorzien van ba/do en 
toilet, op basis van halfpension

• 7 overnachtingen in een 4* hotel binnen de 
G.R.A. van Rome met verblijf in een 2-per-
soonskamer voorzien van ba/do en toilet, 
op basis van halfpension

• Excursies zoals in het programma om-
schreven exclusief eventuele entreegelden

•  Gezamenlijke lunch op dag 3
•  Afscheidsdiner op de laatste dag
• Dagkaart openbaar vervoer wanneer 

noodzakelijk
• Audiëntiekaart
•  Reis- en toeristenbelastingen,  

incl. Rome citytax    € 42,00

Toeslagen
• Verblijf in een 1-persoonskamer voorzien 

van ba/do en toilet    € 290,00 p.p.

Programma oktober 2017
“Een bedevaart is een tocht om 
samen te bidden, onderweg 
te zijn in geloof en te vertellen 
van je geloof. Tijdens een 
bedevaart praat je meer met 
elkaar, je vertelt elkaar meer 
over je hoop, je vertrouwen, 
je zorgen en verdriet.”

+ Mgr. J. van den Hende

Bij de reissom inbegrepen
• Transfer vanaf de opstapplaats in het bis-

dom naar de luchthaven van vertrek v.v.
• Vlucht Amsterdam/Rotterdam/Brussel - 

Rome v.v. incl. luchthavenbelasting
•  Transfer vanaf de luchthaven van aan-

komst naar het hotel v.v.
• 7 overnachtingen in een 4* hotel binnen 

de G.R.A. van Rome met verblijf in een 
2-persoonskamer voorzien van ba/do en 
toilet, op basis van halfpension 

•  Openbaarvervoerkaart voor het gehele ver-
blijf in Rome (geldig in de gemeente Rome)

• Audiëntiekaart
•  Excursies zoals in het programma om-

schreven, exclusief de eventuele entree-
prijzen

• Calamiteitenfonds
•  Reis- en toeristenbelastingen,  

incl. Rome citytax    € 42,00
• Bagagetoeslag     € 40,00

 Toeslagen
• Verblijf in een éénpersoonskamer voor-

zien van ba/do en toilet € 245,00 p.p.

  reissom v.a.

€ 979,- p.p.

  reissom

€ 899,- p.p.

Schrijf in vóór 1 mei 2017 bij VNB

Rome is gebouwd op zeven heuvelen. U dient 
daarom goed ter been te zijn en geen loop-
hulp of loophulpmiddelen nodig te hebben. 

Optioneel zijn reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten.


