
7-daagse jubileumreis met de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing naar Rome
Paus Franciscus heeft de wereldwijde Katholieke Charismatische 
Vernieuwing uitgenodigd om samen met hem in dankbaarheid
het 50-jarig jubileum te vieren op het Sint-Pietersplein. Vijf
dagen lang staat Rome in het teken van het jubileum en worden
er bijzondere vieringen aangeboden tijdens het 
Pinksterweekend. Daarnaast is er genoeg tijd om deze 
wereldstad zelf te ontdekken. Het wordt een unieke ervaring en
wij hopen dat wij dat samen met u mogen beleven! 

Programma 
Tijdens deze week wordt het 
internationale programma van
ICCRS gevolgd. Op woensdag kunt
u de audiëntie op het Sint-Pieters-
plein bijwonen met Paus Franciscus.
In de daarop volgende dagen heeft
u de mogelijkheid om zelf de 
Eeuwige Stad ontdekken: bezoek
bijvoorbeeld de vier 
hoofdbasilieken Sint-Paulus Buiten
de Muren, Santa Maria Maggiore,
Sint-Jan van Lateranen en de Sint-
Pieter. 

Op zaterdag is de jubileumviering
met Paus Franciscus op het 
Sint-Pietersplein en op zondag sluit
u aan bij de Pinksterviering met de
Paus.   

Programma onder voorbehoud.

ICCRS Programma 
Houd de website van ICCRS in de
gaten voor de meest actuele infor-
matie van het programma van dag
tot dag.
http://www.ccrgoldenjubilee2017.o-
rg/event_program.php?lang=en.

Aanmelden voor ICCRS 
programma
Om deel te kunnen nemen aan het
programma dient u uzelf aan te 
melden via 
www.ccrgoldenjubilee2017.org/re-
gistration.php?lang=en.
De kosten bedragen € 30,00 per
persoon. 

Let op: U moet uzelf ook aanmel-
den voor de reis! 

Rome



Inclusief

Retourvlucht naar Rome met•
KLM in clu sief één stuk 
ruimbagage en toeslagen
Transfers van de luchthaven•
naar uw hotel in Rome v.v. 
Zes nachten verblijf in een•
driesterrenaccommodatie op
basis van halfpension en een
tweepersoonskamer
Openbaar vervoerkaart•
Reis-en toeristenbelastingen•
Calamiteitenfonds•
Reisinformatieboekje •

Exclusief
Lunches•
Deelname ICCRS programma •
Consumpties•
Entreegelden•
Reis- en annuleringsverzekering•
Indien wijzigingen in de ver-•
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals
brandstoftoeslagen – daartoe
aanleiding geven, behoudt VNB
zich het recht voor deze door 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 reis kunnen reizigers deelnemen die korte afstanden
zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, eventueel met
behulp van een rollator. Deelnemers die rolstoelaf hankelijk zijn,
kunnen ook aan deze reis deelnemen onder enkele voorwaarden.
Neem hiervoor contact op met VNB. Tijdens de reis is er geen 
medische begeleiding aanwezig. 

Er geldt een maximum deelname van 50 personen, daarna is de
reis op aanvraag. 
Geef bij uw aanmelding op wie uw kamergenoot zal zijn, 
deelnemers die zich aanmelden zonder kamergenoot krijgen 
automatisch een eenpersoonskamer toegewezen. 

Reisdatum en reisnummer
30 mei t/m 5 juni 2016
RO1709

Tarief p.p.
Deelnemer € 859,00
Toeslag eenpersoonskamer € 180,00

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Marie-Jeanne Zui-
dervaart via mjzuidervaart@gmail.com of met VNB. 
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