
Bij de reis inbegrepen

• Retourvlucht Amsterdam – Rome 

Fiumucino met KLM inclusief luchthaven-

belasting, veiligheidstoeslagen en één stuk 

ruimbagage per persoon.

• Transfers in Italië volgens programma.

• Zeven nachten verblijf in hotel Gio

Wine E Jazz Area in Perugia op basis van

een tweepersoonskamer en 

halfpension.

• Entreegelden voor de San Francescoba-

siliek in Assisi, het Franciscusmuseum in

Montefalco en de kabelbaan in Gubbio.

• Nederlandstalige cultuurhistorische gids. 

• Toeristenbelasting en bijdrage 

Calamiteitenfonds.

VNB 
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD ’s-Hertogenbosch
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5201 AG ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl

21 tot en met 28 september 2019

Prijs reisnummer AS1903 

Pelgrim €   1049,00 

Toeslag eenpersoonskamer € 210,00

Zelf betalen of regelen

• Reis en annuleringsverzekering.

• Vervoer van je woonplaats naar de 

luchthaven v.v.

• Lunches.

• Consumpties en overige uitgaven van 

persoonlijke aard.

• Entreegelden voor een wijnproeverij en de

catacombe in Assisi.

• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in

de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoe-

slagen – daartoe aanleiding geven, behoudt

VNB  zich het recht voor deze door te be-

rekenen aan de pelgrim).

• Voor vliegreizen die worden uitgevoerd

door een lijndienst gelden afwijkende 

annuleringsvoorwaarden. 

De annuleringskosten kunt u opvragen bij

VNB.

• Uitgebreide informatie over en de 

boekingsvoorwaarden die van 

toepassing zijn op deze reis vind je op onze

website.

8-DAAGSE inspiratiereis 
naar ASSISI 
In de voetsporen van de H. Franciscus 

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



Treed in de voetsporen

Van 21 tot en met 28 september 2019 

organiseert de geloofsgemeenschap 

H. Jacobus de Meerdere een inspiratiereis

naar Assisi. In en rond deze stad heeft het

leven van de H. Franciscus zich afgespeeld.

Wij treden (letterlijk) in zijn voetsporen en

laten ons inspireren door het leven en de

werken van de H. Franciscus. En we 

genieten van de prachtige cultuur en 

natuur van Umbrië. Al met al een 

verzorgde pelgrimage met een goede 

balans tussen inspiratie en recreatie. 

Meer informatie?

Neem contact op met

Pieter van der Lubbe / Joost Happel
T 06 53 67 40 14
E sintjacobusdemeerdere@gmail.com

Je kan je aanmelden door de inschrijfkaart

uiterlijk 31 maart 2019 in te leveren bij het

secretariaat van H. Jacobus de Meerdere.

Wat kun je verwachten?

Je vliegt vanaf Schiphol naar Rome, 

vanwaar je doorreist naar Perugia. Daar is

een comfortabel hotel gereserveerd. 

Tijdens de reis bezoek je Assisi, de grote

basiliek, San Damiano en Santa Maddalena.

Je zal de omgeving van Assisi verkennen

met bezoeken aan onder andere Gubbio

en Spello. Je bezoekt het museum van de

H. Franciscus en treedt in zijn voetsporen

door veel te wandelen.

Gedurende de reis wordt iedere dag de

Eucharistie gevierd. Er is een dagelijkse 

bezinning en een dagsluiting. De pastorale
begeleiding is in handen van parochievicaris
Ad van der Helm en 

pater Johannes Pio csj.

Deelnemen

Als je wilt deelnemen dien je meer dan

één uur in een normaal tempo zelfstandig

te kunnen lopen, heuvels op- en aflopen,

de trap op- en aflopen en is instappen in

een vervoermiddel voor jou geen 

probleem. 

Ontdek het prachtige Umbrië

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door  VNB.  VNB heeft ruim 135 jaar ervaring

in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uit-

voering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit be-

langeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief:

als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht

staat hoog in het vaandel.  Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit

te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en er-

vaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op

www.vnb.nl

Assisi: De stad van Franciscus en Clara


