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Beleef het 
heilige jaar 
in Rome
met stichting Pelgrimage 
12-daagse rondreis  
21 september t/m 2 oktober 2016

Rome

Nadere info: 
Voor nadere informatie kunt u zich 
wenden tot de bestuursleden van de 
Stichting Pelgrimage 
info@gildepelgrimage.nl
www.gildepelgrimage.nl

reistechnische verzorging: 
Danique Snellen 
Pelikaan Groepsreizen & Incentives 
Tel. direct:            +31 (0) 85 485 52 40
Tel. algemeen:    +31 (0) 88 735 45 50 
danique.snellen@pelikaanreizen.nl
www.groepsreisopmaat.nl

 

MÜNCHEN:
München, een stad niet al te ver weg, maar wel compleet anders.  Er is geen stad ter wereld 
waar oude tradities zó goed hand in hand gaan met de moderne tradities. Oktoberfest 
en Opera, de Biertuinen en de Pinakothek, maar ook ultrahippe winkelstraten waarmee 
u de dagen makkelijk kunt vullen en culinaire hoogstandjes die uiteenlopen van de 
traditionele Weisswurst tot internationale haute cuisine. München ligt in het zuidoosten 
van Duitsland en is samen met de buitenwijken een regio op zich. München is een stad 
waar iedereen zich vermaakt.
 

ROME:
La Bella Roma! De Italiaanse hoofdstad, gebouwd op zeven heuvelen, heeft alles om een 
bezoek aan Rome tot een unieke ervaring te maken. Het eten is voortreffelijk, het klimaat 
is heerlijk en Rome heeft winkelstraten waar elke stad jaloers op kan zijn. Als er ergens 
een brok geschiedenis en cultuur ligt te wachten, dan is het wel in Rome. Het is alsof de 
oude Romeinen hier weer tot leven komen! Alles in Rome is mooi, op iedere hoek van 
de straat bevindt zich wel een fotomomentje. Geniet vooral van de sfeer en de dynamiek 
van de stad.

MILAAN:
Milaan staat vooral bekend als modestad, maar er is zoveel meer te ontdekken. 
Bewonder de smalle straatjes en pleintjes, de cultuur en de historie. De kunstenaarswijk 
Brera mag zeker niet gemist worden met diverse kunst- en antiekwinkels. Genieten van 
de ontspannen Italiaanse levensstijl.
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Reist u met ons mee naar

Rome
Stichting Pelgrimage 
De Stichting Pelgrimage bestaat inmiddels al weer meer dan 20 jaar en 
heeft als doel reizen te organiseren naar pelgrimsplaatsen in de wereld. 
Het unieke waar het zich ten opzichte van andere pelgrimsreizen 
onderscheidt is dat nauw wordt aangesloten op de doelstellingen van 
de gilden van saamhorigheid en broederschap binnen de eeuwenlange 
relaties tussen de gilden en de RK gemeenschap. Tijdens de reizen 
worden de gebruiken en tradities van de gilden op gepaste wijze tot 
uiting gebracht met name tijdens de vieringen. Broederschap en 
saamhorigheid staan centraal tijdens onze pelgrimages, waarvan deze reis 
in 2016 de elfde is die de stichting organiseert. Natuurlijk is er ook bijzondere 
aandacht voor de uitstraling en de presentatie van de gebruiken en tradities 
van de gilden en schutterijen. Voor deelname aan de pelgrimages 
behoeft men geen lid te zijn van een gilde of schutterij.

Samenstelling Bestuur Stichting Pelgrimage

R. van Hal, Soest | voorzitter                  06-23284667
H. Bruijns, Terheijden | secretaris                 076-5932059
J. v.d. Ven, Aarle Rixtel | penningmeester                0492-382288
J. van Rooij, Nederwetten | vice-voorzitter             040-2837312

Rome
Als einddoel voor de Gildepelgrimage 2016 is gekozen voor een 
uitgebreid bezoek aan de stad Rome. Dit is een van de oudste steden 
waar pelgrims op bezoek kwamen. In deze stad liggen ook de graven 
van de apostelen Petrus en Paulus. Rome is ook het centrum van de 
katholieke kerk waar Paus Franciscus zetelt.

Directe aanleiding tot het bezoek aan Rome is het feit dat het jaar 
2016 door Paus Franciscus is uitgeroepen tot een Heilig Jaar met als 
centraal thema “Jubileum van Barmhartigheid”. Een thema dat nauw 
aansluit op de doelstellingen van de gilden en schutterijen, vroeger 
maar zeker ook nu.

Aangezien er ook in 1990 en 2000 gildereizen naar Rome zijn 
georganiseerd, is gekozen voor een andere indeling van het programma 
zowel in Rome als onze weg daarheen en weer terug. Onderweg zullen 
we uitgebreide bezoeken brengen aan de steden München en Milaan. 
In Rome zullen we deze keer in de stad zelf verblijven en deelnemen 
aan de wekelijkse Audiëntie op woensdagmorgen. In de middag staat 
een viering met Gilde-eer gepland in de S. Maria Maggiore Basiliek.

Inclusief
•  Vervoer per luxe comfort class touringcar. Deze touringcar
   is voorzien van toilet, bar met warme en koude dranken (niet
   inbegrepen), airconditioning en audio- en dvd apparatuur.
•  Verschillende opstapplaatsen in Nederland
•  11 Overnachtingen in een middenklasse hotel (minimaal 3*), 
   in verschillende plaatsen gebaseerd op verblijf in een tweepersoons
   kamer voorzien van ba/do & toilet, op basis van halfpension 
•  Stadswandeling in München, Rome en Milaan o.l.v. Nederlands- 
 en/of Duitssprekende gidsen
•  Afscheidslunch
•  1x diner in Rome 
•  Reisbescheiden met o.a. stadsplattegronden München, Rome en Milaan
•  Begeleiding van Pelikaan Reizen gedurende de reis 
•  Toeristenbelastingen 

Toeslagen
•  Verblijf in een éénpersoonskamer voorzien van bad/douche & toilet, 
   op basis van logies en ontbijt (slechts beperkt beschikbaar)         € 309,00
•  Calamiteitenfonds, per boeking                  €      2,50

Optioneel
• Reisverzekering combinatie B (individueel) €2,00 p.p.p.d.
•  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% assuratiebelasting berekend.  

 

Rondreis 21 sep t/m 2 okt 2016
12-daagse rondreis
programma

Dag 1, woensdag 21 september 2016

We vangen aan met de reis en rijden naar Limburg an der Lahn waar de welkomstviering 
plaatsvindt. Voorafgaand aan de viering luncht iedereen op eigen gelegenheid. In de 
middag vervolgen we onze weg en rijden naar het overnachtingshotel in de omgeving 
van Nürnberg. We dineren vanavond in het hotel waar we overnachten.  

Dag 2, donderdag 22 september 2016

Na het ontbijt in het hotel rijden we naar München toe. We gaan de stad ontdekken met 
een stadsrondrit en aansluitend stadswandeling onder leiding van Nederlandssprekende 
gidsen. De middag en lunch zijn vrij te besteden.  Aan het eind van de middag ontmoeten 
we elkaar weer waarna we gezamenlijk inchecken in het hotel in de omgeving van 
Küfstein. We dineren in de avond in het hotel waar we overnachten. 

Dag 3, vrijdag 23 september 2016

We genieten in de ochtend van het ontbijt waarna we uitchecken. Vandaag is het tijd om 
door te reizen naar Italië! Onderweg maken we voldoende tussenstops om de benen 
te strekken en te lunchen.  In de middag arriveren we bij de hotels in de omgeving van 
Bologna waar we ‘s avonds dineren. 

Dag 4, zaterdag 24 september 2016

We beginnen de dag met een Italiaans ontbijt in de hotels. We plaatsen de bagage in de 
touringcar en rijden naar Rome . We maken een tussenstop in Siena waar we op eigen 
gelegenheid lunchen. Aan het eind van de middag komen we aan bij de hotels in Rome 
waar we inchecken en dineren.

Dag 5, zondag 25 september 2016

De ochtend is vrij te besteden. Maak kennis met Rome of bezoek één van de vele 
kerkdiensten.  De lunch is vrij te nuttigen. In de middag maken we een stadsrondrit onder 
leiding van een Nederlandssprekende gids. Geniet van de vele bezienswaardigheden die 
deze stad rijk is. In de avond dineren we in het hotel waar we overnachten.

Dag 6, maandag 26 september 2016

Na het ontbijt ontmoeten we de gidsen en vangen we aan voor de stadswandeling. 
Onder leiding van Nederlandssprekende gidsen gaan we de stad verder bewonderen. 
De lunch vindt op eigen gelegenheid plaats waarna de middag of ochtend vrij te 
besteden is. We dineren in het hotel. 

Dag 7, dinsdag 27 september 2016

Geniet van de vele mogelijkheden in Rome om de stad nog verder te ontdekken. Aan het 
einde van de middag keren we weer terug naar het hotel waar we dineren. 

Dag 8, woensdag 28 september 2016

Vandaag vindt de dag van de Pelgrimage plaats. Na de Audiëntie bij de Paus vindt de 
gildeviering plaats in S. Maria Maggiore. De lunch vindt op eigen gelegenheid plaats. In 
de avond gaan we gezamenlijk dineren in een sfeervol restaurant in Rome. 

Dag 9, donderdag 29 september 2016

Arrivederci Roma! Na het ontbijt laten we Rome achter ons. Met de nodige tussenstops 
om de benen te strekken rijden we naar Milaan toe. De lunch vindt onderweg op eigen 
gelegenheid plaats. Wanneer de rij- en rusttijdenwet het toelaat maken we bij aankomst 
in Milaan een stadsrondrit onder leiding van de chauffeur. Wanneer dit door oponthoud 
onderweg niet mogelijk is wordt de rondrit naar dag 10 in de ochtend geplaatst. We 
dineren en overnachten in het hotel.

Dag 10, vrijdag 30 september 2016

We beginnen de dag met een stadsrondrit/wandeling onder leiding van Nederlands- 
sprekende gidsen in Milaan. Indien niet beschikbaar worden het Engels- of Duitssprekende 
gidsen. De middag is vrij te besteden. We dineren in het hotel.

Dag 11, zaterdag 1 oktober 2016

Na het ontbijt checken we uit en leveren we de kamersleutels in. We rijden naar de Maria 
bedevaartplaats Einsiedeln in Zwitserland waar de afscheidsviering wordt gehouden. Na 
afloop kunt u op eigen gelegenheid lunchen. In de middag vervolgen we onze weg naar 
de omgeving van Strasbourg waar we dineren in het hotel. 

Dag 12, zondag 2 oktober 2016

Helaas alweer de laatste dag van deze bijzondere reis. We leveren de kamersleutels in 
en nemen plaats in de touringcar. In Nederland genieten we gezamenlijk van een 
afscheidslunch. Met elkaar kunt u napraten over de mooie reis en alle indrukken. In 
de middag nemen we afscheid van elkaar en keren we terug naar de gezamenlijke 
afstapplaatsen. Vanuit hier keert iedereen op eigen gelegenheid huiswaarts. 

 € 1149p.p.

Reissom

Informatieavonden 2016:

Maandag 25 januari           Aarle Rixtel Conferentiecentrum 
                de Couwenbergh, Dorpsstraat 1
Dinsdag 26 januari           Oirschot, Vrijthof, Molenstraat 6
Woensdag 27 januari      Drunen, Clubgebouw Gilde, Steegerf 8 
Donderdag 28 januari    Rijsbergen, Gildekamer, Bavostraat 58c
Dinsdag 2 februari           Soest, Gildehuis, Steenhoffstraat 46
Woensdag 3 februari      Dinther, Gildehuis, Raadhuisplein 21

Alle avonden beginnen om 20.00 uur 

Inschrijven voor 1 april 2016

www.gildepelgrimage.nl


