
Zelf betalen of regelen

• Reis- en/of annuleringsverzekering

• Consumpties en overige uitgaven van

persoonlijke aard

• Vervoer van en naar de luchthaven in

Nederland

• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen

in de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals  brandstof-

toeslagen – daartoe aanleiding geven,

behoudt VNB zich het recht voor deze

door te berekenen aan de pelgrim)

• Uitgebreide informatie over en de 

boekingsvoorwaarden die van toepas-

sing zijn op deze bedevaart vindt u op

onze website

VNB 
Gasthuisring 54
5041 DT  Tilburg

Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl

9 tot en met 15 juni 2020

Deelnemen

Aan deze bedevaart kunnen pelgrims deel-

nemen die meer dan een uur zelfstandig

kunnen lopen in een normaal tempo, die

zelfstandig een heuvel op en af kunnen

lopen, die zelfstandig een trap op en af

kunnen lopen en die zelfstandig kunnen in-

stappen in een vervoermiddel.

Prijs reisnummer IE2001

Pelgrim €  1279,00 

Toeslag eenpersoonskamer € 215,00

Bij de reis inbegrepen

• Ochtendvlucht Amsterdam-Dublin en

middagvlucht Cork-Amsterdam met 

Aer Lingus inclusief één stuk ruimbagage

per persoon en alle toeslagen

• Vervoer per luxe touringcar zoals 

beschreven in het programma

• Zes nachten verblijf in verschillende

driesterrenaccommodaties op basis van

volpension en een tweepersoonskamer

• Pastorale begeleiding en reisleiding

• Entreegelden zoals aangegeven in het

programma

• Reis- en toeristenbelasting

• Belastingen, boekings- en 

administratiekosten, en bijdrage 

Calamiteitenfonds

7-DAAGSE
bedevaart Ierland
naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



Ierland

Ga met het Aartsbisdom Utrecht mee op

bedevaart naar Ierland. Dit groene land

staat bekend om de mooie natuur en de

rijke rooms-katholieke historie: in Ierland

liggen onze christelijke wortels. Het waren

missionarissen uit Ierland die het geloof op

het Europese vasteland verkondigden. Eén

van de bekendste is de nationale heilige
Sint Patrick. Maar ook St. Willibrord, apostel

van de Lage Landen en patroonheilige van

de Nederlandse Kerkprovincie en het

Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in

een Iers klooster.

Meer informatie

Wij helpen u graag verder, neem contact

op met:

Aartsbisdom Utrecht

Ben Lokate
T 030 236 15 70
E lokate@aartsbisdom.nl

VNB

T 073 681 81 11
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl

Wat kunt u verwachten?

In de ochtend vliegt u met Aer Lingus van

Amsterdam naar Dublin, de hoofdstad van

Ierland. Vanuit deze stad begint uw 

bedevaart door het mystieke Ierland. In

Dublin bezoekt u onder andere St. Mary’s

Pro Cathedral, de Book of Kells en 
St. Patrick’s Cathedral.

U reist via Glendalough en het klooster van

Clonmacnoise naar Knock, waar u een 

uitgebreid bezoek aan het Heiligdom zult

brengen. Vervolgens reist u naar de heilige

berg van St. Patrick en viert u de 

Eucharistie. Vanuit Knock reist u via de Cliffs

of Moher naar Killarny. Na een bezoek aan 

St. Mary’s Cathedral gaat u naar de 

Gallarus Oratory in Dingle. Op de laatste

dag bezoekt u in de ochtend Killarney en

de Ring of Kerry en vliegt u aan het einde

van de middag weer terug naar Nederland

vanuit Cork. Uiteraard vieren we elke dag

samen de Eucharistie.

Adembenemend en verrijkend 

Deze bedevaart wordt georganiseerd en begeleid door  VNB en het Aartsbisdom Utrecht.

VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor

een betrouwbare service. De uit voering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van

deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen.

Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire

dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel.  Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers

het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel

jongeren. Ga met ons mee en er vaar zelf het verschil. Wilt u meer informatie over VNB en

ons algehele reisaanbod? Kijk op www.vnb.nl

Bedevaart naar christelijke wortels in Europa


