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Inclusief
•   Vervoer per luxe touristclass touringcar*. Deze touringcar is voorzien  

van toilet, bar met warme en koude dranken (niet inbegrepen), aircondi
tioning en audio en dvdapparatuur

•   Kosten verblijf en maaltijden touringcarchauffeur
•   Eigen opstapplaatsen in Breda of omgeving
•   1 overnachting in een middenklasse hotel in de omgeving van het 

Zwarte Woud, in een 2persoonskamer, inclusief halfpension
•   2 overnachtingen in een middenklasse hotel in de omgeving van  

Bergamo, in een 2persoonskamer, inclusief halfpension
•   3 overnachtingen in een middenklasse hotel in Fiuggi, in een  

2persoonskamer, inclusief halfpension
•   1 overnachting in een middenklasse hotel in de omgeving van Straatsburg  

in een 2persoonskamer, inclusief halfpension
•   Lunchpakket op dag 1
•   Lunch op dag 3
•   Afscheidslunch
•   Individuele facturatie
•   Reisbegeleiding Pelikaan Reizen
•  Reis en informatieboekje
•  Calamiteitenfonds
•  Toeristenbelastingen

*Gebruik van de touringcar ter plaatse is afhankelijk van de rij- en rusttijdenwet.

Toeslagen
•   Verblijf in een 1 persoonskamer inclusief halfpension € 169,00

Optioneel
•   Reisverzekering combinatie B (individueel) € 1,85 p.p. per dag
•   Annuleringsverzekering (individueel) 5,5% v.d. individuele reissom*

* Eenmalig € 4,50 poliskosten bij afsluiten van een verzekering. Over de totale premie van 
de annuleringsverzekering (incl. poliskosten) wordt 21% assurantiebelasting berekend.

 € 795 p.p.

Reissom
vanaf

Inschrijven voor 1 juni 2019

ItalIë
8-daagse bedevaart
Programma

Dag 1, zaterdag 12 oktober 2019

• Vertrek vanaf de verschillende opstapplaatsen in Breda en omgeving
• In Limburg an der Lahn maken we een stop en vieren we de eucharistie
• Onderweg nuttigen we de door ons verzorgde lunchpakketten
• Aansluitend vervolgen we onze reis naar de overnachtingshotels in 

het Zwarte Woud
• Diner en overnachting in het hotel

Dag 2, zondag 13 oktober 2019 

• Ontbijt in het hotel; aansluitend uitchecken
• Na het ontbijt vertrekken we naar Einsiedeln voor een kort bezoek 

en vieren we de eucharistie
• Lunch op eigen gelegenheid
• We rijden verder naar Sotto Il Monte voor een kort bezoek aan het 

geboortedorp van paus Johannes XXIII
• Vervolgens rijden we naar het hotel in de omgeving van Bergamo
• Diner en overnachting in het hotel

Dag 3, maandag 14 oktober 2019 

• Ontbijt in het hotel; aansluitend uitchecken
• We vervolgen onze reis door Italië
• Onderweg maken we een stop voor een lunch en vieren we de 

eucharistie
• Eind van de middag/ begin van de avond verwachten we aan te 

komen in de hotels in Fiuggi, nabij Subiaco
• Diner en overnachting in het hotel

Dag 4, dinsdag 15 oktober 2019 

• Ontbijt in het hotel
• Deze ochtend bezoeken we de grot van Subiaco, waar een kerkje 

op is gebouwd. Daarnaast is het mogelijk om naar Norcia, de 
geboorteplaats van de Heilige Benedictus, te rijden

• Op een nader te bepalen locatie vieren we de eucharistie
• Eind van de middag keren we terug naar de verschillende hotels in 

Fiuggi voor het diner en de overnachting
Vanaf 42 personen per touringcar  € 795,00 p.p.

Reissom per persoon

Dag 5, woensdag 16 oktober 2019

• Ontbijt in het hotel
• In de loop van de ochtend vertrekken we naar Monte Cassino voor 

een bezoek op eigen gelegenheid
• Vandaag vieren we de eucharistie in Monte Cassino
• Laat in de middag keren we terug naar de hotels in Fiuggi
• Diner en overnachting in de hotels

Dag 6, donderdag 17 oktober 2019

• Ontbijt in het hotel; aansluitend uitchecken
• Deze ochtend verlaten we Fiuggi en keren we terug naar Bergamo
• Onderweg vieren we de eucharistie op een bijzondere locatie
• Eind van de middag verwachten we aan te komen in de hotels in 

de nabije omgeving van Bergamo
• Diner en overnachting in de hotels

Dag 7, vrijdag 18 oktober 2019 

• Ontbijt in het hotel; aansluitend uitchecken
• Onderweg maken we een stop en vieren we de eucharistie
• Na het bezoek vertrekken we richting Straatsburg of Zwarte Woud 

voor de overnachting
• Eind van de middag verwachten we aan te komen in de 

overnachtingshotels voor het diner en de overnachting

Dag 8, zaterdag 19 oktober 2019

• Ontbijt in het hotel
• Uitchecken en aanvang terugreis naar Nederland
• Onderweg maken we een stop in Echternach voor een bezoek 

aan de stad van de heilige Willibrord. In Echternach vieren we de 
eucharistie

• Afscheidslunch
• Vroeg in de avond verwachten we aan te komen bij de 

verschillende afstapplaatsen in Breda of omgeving

Bedevaart Italië 
12 t/m 19 oktober 2019
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Ga met ons mee op bedevaart naar



Informatie en opgave
Pelikaan Groepsreizen & Incentives
groepsreizen@pelikaanreizen.nl
Tel. : 088 - 735 45 50 
www.groepsreisopmaat.nl 

Contactpersoon 
Bisdom Breda 

Mevrouw Hanneke Oomen
bedevaart@bisdombreda.nl
Tel.: 076 - 522 34 44
www.bisdombreda.nl 
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Bid en werk
Met de werkwoorden ‘Bid en werk’ (Latijn: ‘ora et labora’) wordt het 
meest kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus aangeduid. 
Door zijn persoonlijk voorbeeld en door zijn regel heeft Benedictus een 
eigen weg gewezen van geloven en van leven. Ook vandaag bidden 
en werken veel mensen – in en buiten een klooster – vanuit de bron 
van benedictijnse spiritualiteit. De Westerse geschiedenis en manier 
van denken is er merkbaar door bepaald. Willibrord, de apostel van 
Nederland, volgde bijvoorbeeld de regel van Benedictus.
 
Bedevaart
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 volgen we de sporen die Benedictus 
en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië. 
We bezoeken verschillende benedictijnse kloosters om tenslotte uit te 
komen bij de abdij van Monte Cassino, waar Benedictus ligt begraven. 
Tegelijk maken we ook een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid 
van geloof en leven te ontdekken. Met gebed, vieringen en stilte wordt 
het ook een echte bede-vaart, zodat ons contact met God het contact 
met onze medemensen kan bezielen. Onderweg doen we ook Sotto il 
Monte aan, de geboorteplaats van paus Johannes XXIII.
 
Bisdom Breda
De reis naar Italië is een bedevaart van het Bisdom Breda. We ontmoeten 
elkaar rond de bisschop en gaan met hem en elkaar op weg in geloof en 
aandacht voor elkander. Ook wie niet tot het Bisdom Breda hoort, is van 
harte uitgenodigd mee te gaan.
 

Voorprogramma
In de aanloop naar de bedevaart worden vanaf de herfst van 
2018 verschillende activiteiten georganiseerd over benedictijnse 
spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden, enz. Deze zijn 
ook informatief voor wie niet aan de bedevaart wil of kan deelnemen. 
Actuele informatie hierover vindt u op www.bisdombreda.nl en  
www.sintfranciscuscentrum.nl.

Hoe men de gasten moet ontvangen
Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als 
Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij 
hebt Mij opgenomen.” Aan ieder wordt de eer bewezen die 
men hem verschuldigd is, maar heel in het bijzonder aan de 
geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.
(Uit hoofdstuk 53 uit de Regel van Benedictus)


