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Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer
verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat met
elkaar op reis.
Onderweg leer je elkaar kennen en doe je een verrijkende ervaring op
die je weer met elkaar en anderen kunt delen als je thuis bent. Je
ervaart hoe geloof, hoop en liefde ons vreugde en bemoediging kunnen
brengen.
Samen op weg naar Rome is een unieke gelegenheid om de betekenis
van pelgrimeren te beleven. Samen op weg gaan naar Rome brengt ons
aan de bron van ons geloof.
U bent echt niet de eerste die dat doet, er zijn u velen voorgegaan, het
brengt mensen samen. Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor
een pelgrimage naar heilige plaatsen. Rome is één van de oudste
bedevaartplaatsen ter wereld.
Rome, de eeuwige stad. Bakermat van onze moderne cultuur en
centrum van de Wereldkerk. Al eeuwenlang gaan mensen op bedevaart
naar Rome: om de graven van de apostelen Petrus en Paulus te
bezoeken, om kennis te maken met de vroegchristelijke kerk en om de
paus te ontmoeten.
Colosseum

Trevifontein

Maar een reis naar Rome betekent óók: genieten van de schoonheid
van de stad en kennismaken met de Romeinse oudheid; want een
pelgrimstocht naar Rome met het Huis voor de Pelgrim is een
toeristische reis met behoud van het bedevaartkarakter.
De hoop is dat deze bedevaart een positieve bijdrage mag leveren aan
het vormen van een levende en betrokken kerkgemeenschap en de
saamhorigheid extra zal versterken.
Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen.
En dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van Zijn hand.
Hartelijke groeten, mede ook namens Marloes Robben,
Pastoor Pieter Scheepers

Sint-Pietersplein

Paus Franciscus

Globaal programma
Midden in Rome ligt Vaticaanstad, het kleinste onafhankelijke land ter
wereld. Tijdens onze vijfdaagse reis naar Rome brengen we een
uitgebreid bezoek aan de Sint-Pieter en het indrukwekkende SintPietersplein. Indien mogelijk bezoeken we ook de Scavi, de Vaticaanse
necropolis (= dodenstad) die zich onder de huidige Sint-Pietersbasiliek
bevindt.
Fietsen in Rome, ooit aan gedacht? Wij gaan het doen! Samen met onze
Nederlandstalige gids fietsen we langs alle hoogtepunten van Rome.
Binnen een paar uur zijn we op de hoogte van de indrukwekkende
geschiedenis en mooie bezienswaardigheden zoals het Colosseum, de
Trevi Fontein, Circus Maximus, het Panthenon en nog veel meer.
Naast de Sint-Pieter kent Rome nog drie belangrijke en
indrukwekkende basilieken. Wij bezoeken de Santa Maria Maggiore en
de Sint-Jan van Lateranen. In de Kerk der Friezen vieren we de Heilige
Mis samen met andere Nederlanders in Rome en we maken een
audiëntie met Paus Franciscus mee.
Natuurlijk is er voldoende tijd om zelf de stad te verkennen en om te
genieten van een cappuccino op een terras of van een Italiaans ijsje
wandelend door de nauwe straatjes van deze prachtige stad.
Sint-Jan-van-lateranen

Engelenburcht

Reisgegevens
Datum
• 5 t/m 9 november 2018
Reissom
• € 910 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
• € 190 toeslag eenpersoonskamer
De reissom is inclusief
• retourvlucht Rome
• transfer luchthaven Rome-hotel v.v.
• kaart openbaar vervoer
• vier overnachtingen in prettig hotel nabij het stadscentrum
op basis van half pension (ontbijt en diner)
• excursies zoals omschreven in het programma
• entree Scavi **, fietstocht inclusief fietshuur en lokale gids
• audiosysteem
• toeristenbelasting
• deskundige begeleiding door pastoor Scheepers en reisleider
Marloes Robben
• uitgebreide reisinformatie
** De beschikbaarheid van de toegang tot de Scavi kan slechts worden
bepaald aan de hand van de definitieve deelnemerslijst en is dus onder
voorbehoud.

Reis- en annuleringsverzekering
In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan deze zelf af te sluiten.
Reisdocumenten
Om aan de reis ‘Op naar Rome’ te kunnen deelnemen,
dient u over een geldig paspoort of identiteitskaart te beschikken.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van het Huis voor
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden
op onze website of is verkrijgbaar bij ons kantoor.
Let op
Het wordt een actieve parochiereis. Een goede gezondheid en goede
conditie is derhalve een vereiste. Omdat de doelgroep deze keer de
jongeren in onze parochie zijn; is de maximumleeftijd 60 jaar.

Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het
aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact
met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043-3215715.
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