
In Riga word je ontvangen door lokale kerken en gast-
gezinnen. In deze kerken zul je dagelijks het ochtend-
gebed vieren en aansluitend deelnemen aan
gespreksgroepen met jongeren uit de hele wereld. De
middaggebeden vinden plaats in de grotere kerken in
het centrum van Riga. Het avondgebed zal plaatsvinden
in de jaarbeurshallen. Het middagprogramma biedt de
mogelijkheid om workshops te volgen over onder an-
dere maatschappelijke betrokkenheid, geloof en creati-
viteit. 

Op 31 december zullen er bijeenkomsten per land
plaatsvinden en ’s avonds vindt er een gebedswake
plaats voor vrede in de wereld. De avond wordt afgeslo-
ten met een ‘landenfeest’ in je gastkerk. Op 1 januari is
er na het ochtendgebed in je gastkerk een lunch met je
gastfamilie. Daarna is het weer tijd om te vertrekken. 

Programma onder voorbehoud. 

Programma 

5-daagse reis naar de Europese ontmoeting van Taizé in Riga

Van 28 december 2016 t/m 1 januari 2017 vindt de volgende Europese jongerenontmoeting plaats in
Riga, Letland. De ontmoeting wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé, op uitnodiging
van Rooms-katholiek, Orthodoxe, Evangelisch Lutherse en Baptistenkerken van Letland. Tienduizen-
den jongeren tussen 17 en 35 jaar komen samen voor een nieuwe stap in de ‘pelgrimage van ver-
trouwen op aarde’ die broeder Roger eind jaren zeventig begon. 

RIGA



Inclusief
Retourvlucht Amsterdam -•
Riga met AirBaltic inclusief
alle toeslagen en één stuk
ruimbagage
Transfer van de luchthaven•
naar de ontmoetingsplaats
van Taizé v.v.
Inschrijving en deelname aan•
de Europese jongerenontmoe-
ting van Taizé
Calamiteitenfonds•
Reisinformatieboekje•

Exclusief
Vervoer van en naar Amsterdam•
Schiphol Airport
Alle maaltijden die buiten het•
programma van Taizé vallen
Indien wijzigingen in de•
ver voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals bij-
voorbeeld brandstoftoeslagen –
daartoe aanleiding geven,
be houdt VNB zich het recht voor
deze door te berekenen aan de
deelnemer
Voor vliegreizen die worden•
uitgevoerd door een lijndienst
gelden afwijkende
an nu le ringsvoorwaarden. De
annuleringskosten kun je
op vragen bij VNB 

Reisinfo
Je vertrekt op 28 december met een ochtendvlucht met AirBaltic
van Amsterdam naar Riga waar je aan het begin van de middag
aankomt. Vanuit de luchthaven word je naar de ontmoetingsplaats
van Taizé gebracht. Daar neem je deel aan het door Taizé georga-
niseerde programma. Na afloop van de ontmoeting op 1 januari
word je weer naar de luchthaven gebracht en vlieg je aan het einde
van de middag terug naar Nederland. 

Kun jij deelnemen aan deze reis? 
Aan deze reis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur
zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig
een trap op- en af kunnen lopen en kunnen instappen in een ver-
voersmiddel. 

Leeftijd
Deelnemers dienen tussen 17 en 35 jaar oud te zijn. Jongeren die
nog geen 18 zijn moeten samen reizen met iemand die wel 18 jaar
oud is (begeleider).

Minimum aantal deelnemers 
Er geldt een minimum deelname van 10 personen voor deze reis. U
krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet kan door-
gaan.

Reisnummer en datum
RI1601
28 december 2016 t/m 1 januari 2017

Tarief
€ 399,00

Meer informatie
voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Lynn Eekhof lynneekhof@hotmail.com
Taizé Nederland taizeinnederland@live.nl
www.taize.fr/nl
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