
U begint de inspiratiereis met een bezoek aan de moeder-
kerk van Rome: de Santa Maria Maggiore, hier hoort u het
kerstverhaal aan de hand van de eeuwenoude mozaïeken.
Tijdens de reis bezoekt u onder andere het huis waar Pe-
trus gewoond heeft, de graven van martelaren, het au-
gustijnenklooster waar Luther in 1510 verbleef en de
joodse ghetto. Ook bezoekt u andere basilieken: de mach-
tige Sint-Pietersbasiliek (de hoofdkerk van de Paus), de
Sint Jan van Lateranen en de Paulus Buiten de Muren. Ver-
der ziet u highlights van Rome met de wonderschone Trevi

Fontein, de Spaanse Trappen en het Piazza Navona en
duikt u de gezellige volkswijk Trastevere in. U kunt Paus
Franciscus ontmoeten tijdens de algemene audiëntie en
wandelt langs de oudste stenen van Rome: het Colosseum
en het Forum Romanum. Uiteraard is er voldoende vrije
tijd om te winkelen, zelf op verkenning te gaan of even
te ontspannen op een van de gezellige terrasjes die Rome
biedt.

Programma onder voorbehoud. 

Programma

6-daagse inspiratiereis met de Raad van Kerken Hoofddorp

Ga mee met deze bijzondere pelgrimsreis naar de Eeuwige Stad, Rome! Een stad vol historie,
cultuur en bezienswaardigheden. We zullen tijdens deze reis op zoek gaan naar de wortels van
het christendom. We laten ons door de eerste christenen inspireren voor de oecumene van van-
daag.  Een bijzondere reis die u niet mag missen!

ROME



Inclusief
Ochtend- en avondvlucht met•
KLM inclusief alle toeslagen
en één stuk ruimbagage
Vervoer van de luchthaven•
naar het hotel in Rome v.v.
Vijf nachten verblijf in hotel•
Parco Tirreno op basis van
halfpension en een tweeper-
soonskamer
Alle entreegelden voor de ge-•
noemde onderdelen
Openbaar vervoer kaart•
Pastorale begeleiding en reis-•
leiding door Rob Mascini
Citytax•
Audio (oortjes om de reislei-•
der beter te verstaan)
Calamiteitenfonds•

Exclusief
Reis - en annuleringsverzekering•
Lunches en consumpties•
Eventuele entreegelden bui-•
ten het gestelde programma
Indien wijzigingen in de ver-•
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals bij-
voorbeeld brandstoftoeslagen –
daartoe aanleiding geven, be-
houdt VNB zich het recht voor
deze door te berekenen aan de
pelgrims
Voor vliegreizen die worden•
uitgevoerd door een lijndienst
gelden afwijkende annule-
ringsvoorwaarden. De annule-
ringskosten kunt u opvragen
bij VNB

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Voor deze reis is het belangrijk dat u goed ter been bent. Rome is
de ‘stad van de zeven heuvelen’ en heeft voornamelijk keien als
wegdek. Er zijn trappen en hoge stoepen. We gaan veel lopen
door de stad en we  maken ook zelfstandig gebruik van het open-
baar vervoer. 

Er geldt een minimum deelname van 20 personen voor deze reis.
U krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet kan
doorgaan.

Reisnummer en reisdatum
RO1611
14 t/m 19 oktober 2016

Tarief p.p.
Reissom € 849,00
Toeslag eenpersoonskamer € 150,00

Wanneer u zich zonder kamergenoot aanmeldt voor deze reis,
wordt u automatisch op een eenpersoonskamer ingedeeld.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Raad van Kerken Hoofddorp
W www.kerkeninhoofddorp.nl

Contactpersoon voor Romereis
Marja Brussen
T 06 22  42 14 51
E marja.brussen@quicknet.nl

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

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


