
Nederlandse Dag in Rome op 15 november
6-daagse Nederlandse Bedevaart 
Paus Franciscus heeft een Buitengewoon Jubileum van
de  Barm hartigheid aangekondigd. Vele katholieke organisaties,
parochies en de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda geven
gehoor aan de oproep van Franciscus om tijdens het Heilig Jaar
naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren. Daarom reizen zij met 
ee  n bedevaart naar Rome in het najaar van 2016. Op dinsdag 15
november, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, komen
zij allen samen voor de ‘Nederlandse Dag in Rome’.

Programma 
Nederlandse Dag
De dag begint met een gezamen-
lijke viering van de Eucharistie in
de Sint-Pieter, waarin
Ne der landse bisschoppen zullen
voorgaan en waarbij paus
Fran cis cus mogelijk zal aansluiten.
Na de gezamenlijke lunch maakt
u een wandeling langs onder
an dere de Engelenburcht, het
Pi azza Navona en het Pantheon
naar de basiliek Santa Maria
Mag giore waar u de dag afsluit
met een Vespers. De dag zal
vooral in het teken staan van
vreugde en verbondenheid.
Ie der een mag zich daarbij
wel kom voelen. Het belooft
daarom een unieke ervaring te
worden.

Bedevaartprogramma 
Tijdens de bedevaart ontmoet u
Paus Franciscus bij de algemene
au diëntie, maakt u een wandeling
in het teken van barmhartigheid
door de gezellige wijk Trastevere en
bezoekt u de andere basilieken en
highlights van Rome. De bedevaart
wordt afgesloten met een
zen dingsviering in de Sint-Jan van
Lateranen, de kathedrale kerk van
het bisdom Rome met daarin de
zetel van de bisschop van Rome, de
paus. Uiteraard is er genoeg vrije
tijd om zelf de stad te verkennen of
even te ontspannen op een terrasje. 

Gegarandeerd vertrek. Programma
onder voorbehoud.

Rome



Inclusief

Retourvlucht naar Rome•
in clu sief één stuk ruimbagage
Transfers in van de luchthaven•
naar uw hotel in Rome v.v. 
Vijf nachten verblijf in een•
driesterrenaccommodatie op
basis van halfpension en een
tweepersoonskamer, behalve
diner op 17 november
Openbaar vervoerkaart•
Deelname aan de Nederlandse•
Dag
Audiëntiekaart•
Nederlandstalige cultuurhistori-•
sche en pastorale begeleiding
Reis-en toeristenbelastingen•
Calamiteitenfonds•
Reisinformatieboekje en•
li tur gieboekje
Audio-ondersteuning•

Exclusief
Lunches behalve op 15•
no vem ber
Consumpties•
Reis- en annuleringsverzekering•
Eventuele entreegelden buiten•
het gestelde programma 
Indien wijzigingen in de ver-•
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals
brandstoftoeslagen – daartoe
aanleiding geven, behoudt VNB
zich het recht voor deze foor te
berekenen aan de pelgrims 
Voor vliegreizen die worden•
uitgevoerd door een lijndienst
gelden afwijkende annulerings-
voorwaarden. De annulerings-
kosten kunt u op vragen bij
VNB 

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan
één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die
zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig
kun nen instappen in een vervoermiddel.

Reisdatum en reisnummer
14 t/m 19 november 2016
RO1630

Tarief p.p.
Pelgrim € 839,00
Toeslag eenpersoonskamer € 150,00

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het programma? Neem contact op
met VNB of kijk hiervoor op onze website.

VNB
Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273, 5201 AG ’s-Hertogenbosch

T (073) 681 81 11
F (073) 681 81 10
E info@vnb.nl
  W www.vnb.nl


