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Sint-Franciscusbasiliek

Padua

Christus zegt in het evangelie: “Dit is mijn
gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad. Geen groter liefde kan iemand
hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor
zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij
doet wat Ik u gebied” (Joh. 15, 12-14).
De heilige Franciscus gaf antwoord op de
roepstem van de Heer. Hij werd vriend van
Christus en velen volgden hem daarin.

Dag 1, zaterdag 22 oktober 2011
Vroeg vertrek vanaf de diverse opstapplaatsen in
het bisdom Breda. Hier vandaan rijden we, met de
nodige onderbrekingen, naar Speyer in Duitsland.
In de touringcar zijn voor de gasten lunchpakketten
aanwezig om in de touringcar of op de stopplaatsen te nuttigen. ‘s Middags vindt er een eucharistieviering in de Dom van Speyer plaats, welke zal
worden voorgegaan door bisschop Van den Hende.
Aansluitend rijden we naar de overnachtinghotels
in de omgeving van de Duits-Oostenrijkse grens.
Verlaat diner en overnachting in het hotel.
Dag 2, zondag 23 oktober 2011
Na een vroeg ontbijt wordt de heilige mis
gehouden, waarna we via de Brennerpas naar
Bolzano rijden. Even buiten deze oude handelsstad
gaan we gezamenlijk lunchen bij restaurant Ideal
Park nabij Bolzano. Na de lunch vervolgen we de
weg door het dal van de Adigi richting Toscane.
Na Modena, Bologna en de Apenijnen te zijn gepasseerd rijden we naar de hotels in Assisi. Diner
en overnachting in het hotel.
Dag 3, maandag 24 oktober 2011
We ontbijten in het hotel en volgen het programma
in de ochtend. Na een lunch op eigen gelegenheid
is er in de middag een begeleide trip door de stad,
met bezoek aan Santa Chiara en San Damiano. In
de namiddag eindigen we met o.a. een mis in de
Basiliek San Francesco te Assisi en bezichtiging
van de kerk. Diner en overnachting in het hotel.

Reissom:				
o.b.v. een tweepersoonskamer
Toeslag éénpersoonskamer		

Dag 4, dinsdag 25 oktober 2011
Vandaag beginnen we de dag met een mis in de
Santa Maria degli Angeli en bezichtiging van de kerk.
Vervolgens bezoek aan de kluizenarijen in het
Rietidal. Diner en overnachting in het hotel. In de
avond vindt de eerste catechesereeks plaats. U kunt
kiezen uit diverse inhoudelijke werkwinkels.
Dag 5, woensdag 26 oktober 2011
In de ochtend vindt een mis plaats in de Santa Maria
degli Angeli. Hierna rijden we naar La Verna, waarna
we onze weg vervolgen naar Padua. Diner en overnachting in de hotels in Padua.
Dag 6, donderdag 27 oktober 2011
Na het ontbijt vindt de mis plaats in de basiliek
van Sint Antonius met aansluitend bezichtiging van
de kerk. Na de lunch op eigen gelegenheid vindt de
tweede catechesereeks plaats, waarbij u opnieuw
kunt kiezen uit diverse inhoudelijke werkwinkels.
In de middag brengen we een bezoek aan de Campo
San Piero. Diner in het hotel in Padua.
Dag 7, vrijdag 28 oktober 2011
Na een vroeg ontbijt rijden we voornamelijk over de
Italiaanse en Oostenrijkse snelwegen naar Duitsland.
In Vipitino (I) net even voor de Oostenrijkse grens
vieren we de eucharistie en houden we een vrije
lunchstop. Halverwege de middag bereiken we
klooster Weltenburg. Hier heeft u de gelegenheid
dit bijzondere kloostercomplex met zijn prachtige
barokke kerk en de oudste kloosterbierbrouwerij ter
wereld te bezoeken. Aansluitend rijden we naar de
hotels in de omgeving.
Dag 8, zaterdag 29 oktober 2011
‘s Morgens rijden we met de nodige onderbrekingen richting Nederland. Rond het middaguur
is er een warme afscheidslunch in Wiesbaden,
waarna in Maria Laach een slotviering gehouden
wordt. Na de mis rijden de touringcars terug naar
de opstapplaatsen in het bisdom.

€ 595,00 p.p.
€ 130,00 p.p.

Bij deze prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe Tourist Class Touringcar.
Deze touringcar is voorzien van toilet, bar met
warme en koude dranken (niet inbegrepen),
airconditioning en audio- en videoapparatuur
• 1 Overnachting in een middenklasse hotel in
of in de omgeving van Fussen gebaseerd op
verblijf in een tweepersoonskamer voorzien van
ba/do & toilet, op basis van halfpension
• 3 Overnachtingen in ***/****hotel Ora Domus
in Assisi gebaseerd op verblijf in een tweepersoonskamer voorzien van ba/do & toilet,
op basis van halfpension
• 2 Overnachtingen in een middenklasse hotel
in de omgeving van Padua gebaseerd op verblijf
in een tweepersoonskamer voorzien van ba/do
& toilet, op basis van halfpension
• 1 Overnachting in een middenklasse hotel in het
zuiden van Duitsland gebaseerd op verblijf in
een tweepersoonskamer voorzien van ba/do &
toilet, op basis van halfpension
• Lunchpakket op dag 1
• Eucharistieviering in de Dom van Speyer
op dag 1
• Lunch nabij Bolzano op dag 2
• Bezoek Klooster Weltenburg op dag 7
• Eucharistieviering in de Abdijkerk van Maria
Laach
• Afscheidslunch in omgeving Wiesbaden dag 8
• Reis- en toeristenbelasting(en)
Toeslagen
• Verblijf in een éénpersoonskamer voorzien van
ba/do & toilet, op basis van halfpension
(slechts beperkt beschikbaar)
€ 130,00 p.p.
Optioneel
• Annuleringsverzekering (individueel)
5,5 % v/d individuele reissom
+ 7,5% assurantiebelasting
• Reisverzekering combinatie B (individueel)
€ 1,80 p.p.p.d.		
Programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
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INSCHRIJFFORMULIER

‘Wat wilt Gij dat ik doe?’
was de vraag die de heilige Franciscus van
Assisi stelde. Door de Bijbel open te slaan en
biddend te lezen kwam hij tot een antwoord.

Bisdombedevaart 22 tot 29 oktober 2011
Hoofdboeker:

Voornaam:................................................................m/v*
Achternaam:.....................................................................
Adres:...............................................................................
Postcode:..........................................................................
Woonplaats:......................................................................
Tel.nr:...............................................................................
Geboortedatum:................................................................
Thuisblijversnr:.................................................................
Wilt u een verzekering afsluiten?
Annuleringsverzekering 1)			
Reisverzekering 2)				

Ja / Nee*
Ja / Nee*

Medereiziger:

Voornaam:................................................................m/v*
Achternaam:.....................................................................
Geboortedatum:................................................................
Annuleringsverzekering 1)			
Reisverzekering 2)				

Ja / Nee*
Ja / Nee*

Reissom:				
Kamer:					
Toeslag éénpersoonskamer			

Opstapplaats:

O Bergen op Zoom		
O Breda			
O Goes				

€ 595,00
1-pk/2-pk*
€ 130,00

O Roosendaal
O Terneuzen
O Vlissingen

Overige opmerkingen:.....................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Plaats:...............................................................................
Datum:...............................................................................
Handtekening:...................................................................
* gelieve door te strepen wat niet van toepassing is
1) Kosten annuleringsverzekering = 5,5 % v/d reissom (excl. € 4,50
poliskosten per boeking en 7,5 % assurantiebelasting)
2) Kosten reisverzekering = € 1,80 p.p.p.d. (excl. € 4,50 poliskosten per
boeking)

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 JUNI 2011

