Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Op naar Rome

Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstilling. En die
zelfs helpt om God op het spoor
te komen. Als een echte pelgrim.
Dat treft, want wij zijn het Huis
voor de Pelgrim en onze reizen
brengen je verder!

Op naar Rome
30 september t/m 5 oktober 2019
Of je nou de eerste keer gaat, of de tiende keer: Rome blijft boeien!
En dat is eigenlijk al tweeduizend jaar zo. De stad was ooit het hart
van de toenmalige wereld: het Rome van de keizer. Later bleef ze
een wereldcentrum. Zeker sinds de apostelen Petrus en Paulus in
Rome begraven werden en de opvolgers van Petrus - de pausen beschouwd worden als de belangrijksten onder de bisschoppen en
als geestelijk leiders van een wereldwijde geloofsgemeenschap.
Mede daardoor is Rome geworden tot wat het nu is: centrum van
de wereldkerk, hoofdstad van het christendom en de plek waar
geschiedenis en cultuur op de hoek van elke straat te vinden zijn.
Rome is ook een stad van pelgrims. Miljoenen mensen bezoeken er
elk jaar de graven van de apostelen. Dat gaan wij tijdens onze reis
ook doen. Maar we ontmoeten ook 2500 jaar wereldgeschiedenis.
Bijzonder is dat we tijdens deze reis ook in de gelegenheid zijn om,
tijdens een dagtocht vanuit Rome, Assisi te bezoeken, de stad
van Sint Franciscus.
Assisi

Paus Franciscus

En we zouden niet katholiek zijn, als dat alles niet gepaard ging
met de nodige sfeer en gezelligheid: want ook die is in Rome & Assisi
volop te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat u er met mij naar uitziet
om deze indrukwekkende reis te gaan maken.
vicaris Ed Smeets
Hoogtepunten programma
Higlights van Rome
In Rome bezoeken we de highlights van de eeuwige stad.
Natuurlijk gaan we naar de vier grote basilieken Sint-Pieter, Sint-Jan,
Sint-Paulus en Maria Maggiore. We zijn in de gelegenheid om op een
aantal unieke plaatsen de heilige mis te vieren: in de catacomben en
dicht bij het graf van Sint Petrus. Al wandelend door de stad bekijken
we het Colosseum, het Campo dei Fiori, de Spaanse Trappen,
het Pantheon, de Trevifontein en de Piazza Navona met z'n
prachtige palazzi.
Bijzondere musea
Tijdens deze reis bezoeken we twee bijzondere musea: de prachtige
Galleria Borghese, dat in het uitgestrekte stadspark Villa Borghese
ligt. Ook gaan we naar de Vaticaanse Musea met de indrukwekkende
Sixtijnse kapel, met prachtige fresco’s van Michelangelo.
Paus
Op woensdag gaan we op bezoek bij de beroemdste inwoner van
Rome: we nemen deel aan de algemene audiëntie bij paus Franciscus.
Als we in Rome zijn genieten we natuurlijk ook van het dagelijks
leven in de eeuwige stad met z'n vele terrasjes. Rond de middag
en aan het einde van de dag zoeken we zo'n terrasje op.
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Assisi
Tijdens ons verblijf in Rome staat toevallig ook de feestdag van
die andere beroemde Franciscus op de kalender: Sint Franciscus
van Assisi. De dag voor zijn feestdag bezoeken we in Assisi de drie
delen van de basiliek van de heilige Franciscus en vieren er tevens
de eucharistie. De Santa Maria degli Angeli is een basiliek die
gebouwd is over een kleine kapel, de zogenaamde Portiuncula
- de heiligste plaats voor de Franciscanen. We zien vandaag ook
waar Franciscus en zijn geestverwante de heilige Clara zijn geboren
en opgegroeid, waar ze hebben geleefd en gebeden.
Reisgegevens
Data
• 30 september t/m 5 oktober 2019
Reissom
• 6-daagse vliegreis € 745
• Toeslag 1-persoonskamer € 50
De reissom is inclusief
• retourvlucht Rome v.v.
• busvervoer van vliegveld naar hotel v.v.
• openbaar vervoerkaart in Rome tijdens verblijf
Colosseum

Zwitserse Garde

• 5 overnachtingen op basis van halfpension in Casa di Nazareth
• excursies en entrees volgens het programma,
inclusief dagexcursie naar Assisi
• deskundige begeleiding
• uitgebreide reisinformatie
Reis- en annuleringsverzekering
In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan deze zelf af te sluiten.
Verblijf
In Rome verblijven we in Casa di Nazareth, een eenvoudig maar
keurig verzorgd hotel met een grote tuin in een woonwijk van Rome.
Vanuit het hotel lopen we in 7 minuten naar metrostation Cornelia.
Reisdocumenten
Voor de bedevaart naar Rome dient u over een geldig paspoort
of identiteitsbewijs te beschikken.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie vindt u op
huisvoordepelgrim.nl.
Let op!
Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht. We wandelen
veel door de stad en reizen regelmatig met openbaar vervoer.
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 043 431 57 15.

Foto pagina 1: Sint Pietersplein
Foto pagina 12: Sint Paulus buiten de Muren
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