
Rome bezoeken is voor iedereen een belevenis. Helemaal
uniek is het als je daar niet bent als gewone toerist, maar
als je met een koor zingt op de trappen van de Sint Pieter
(of zelfs erbinnen), bij het graf van H. Paulus of op zon-
dag in de Mis in de kerk van de Friezen. Zo gaan
we  zingend door Rome met het VNB-projectkoor. Na-
tuurlijk kan je partner ook mee. Het repertoire is  divers:
van Laudate Dominum van Taizé tot Ave Verum
van  Mozart; voor ieder moment het juiste gezang. 

We ontmoeten Paus Franciscus tijdens de audiëntie en er
is genoeg tijd om de Italiaanse sfeer te proeven. Pastoor
Martin Los zorgt ervoor dat we Rome ten volle kunnen
beleven en legt verbanden tussen stad, muziek en wereld-
kerk. Wouter van Belle en Sonja Roskamp zorgen voor de
muzikale begeleiding en ondersteuning van het koor.
Voorafgaand aan de reis wordt het repertoire ingestu-
deerd. Tijdens de reis wordt er, indien nodig, ook nog ge-
repeteerd. 

Programma

6-daagse inspiratiereis voor zangers 
Heb jij altijd al eens in Rome willen zingen? Dan is dit je kans! Beschik jij over een goede zang-
stem of zing je al jaren in een kerkkoor? Dan is dit een mooie reis om samen, zingend het geloof
te beleven, want dat is onze passie. Maak een onvergetelijk bezoek aan de Eeuwige Stad met
het VNB projectkoor! Een bedevaart waar muziek in zit: laudate Dominum. 

ROME
Laudate omnes gentes



Inclusief
Retourvlucht Amsterdam-Rome•
Fiumicino met KLM  inclusief
bagage
Luchthavenbelastingen en•
brandstoftoeslag
Transfers van en naar de lucht-•
haven in Rome
Openbaarvervoerskaart Rome •
Vijf overnachtingen in hotel•
Casa la Salle op basis van een
tweepersoonskamer en half-
pension 
Nederlandstalige cultuurhisto-•
rische begeleiding 
Vocale begeleiding door Sonja•
Roskamp
Citytax •
Kaarten voor de audiëntie•
Reisinformatieboekje•

Exclusief
Reis - en annuleringsverzekering•
Lunches en consumpties en •
overige uitgaven van persoonlijke
aard
Eventuele entreegelden buiten•
het gestelde programma
Mogelijke toeslagen (indien wijzi-•
gingen in de vervoerskosten of
verschuldigde (nieuwe) heffingen
– zoals  brandstoftoeslagen –
daartoe aanleiding geven, be-
houdt VNB zich het recht voor
deze door te berekenen aan de
pelgrims)

Deelnemers
Kun jij meer dan één uur zelfstandig lopen in een normaal
tempo, kun jij zelfstandig heuvels op- en aflopen, kun jij zelfstan-
dig de trap op- en aflopen en kun jij zelfstandig instappen in een
vervoermiddel? Dan kun jij deelnemen aan deze reis.

Reisnummer en reisdatum
RO1807
21 t/m 26 september 2018

Tarief p.p.
Reissom € 949,00 
Eenpersoonskamertoeslag € 150,00

Boekingsvoorwaarden
- Er geldt een minimum deelname van 34 personen. 
- Indien jij geen kamergenoot opgeeft krijg je automatisch een
eenpersoonskamer toegewezen. 
- Voor vliegreizen die worden uitgevoerd per lijndienstvlucht gel-
den afwijkende annuleringsvoorwaarden.
- Je krijgt uiterlijk vier weken voor vertrek bericht als de reis niet
kan doorgaan.

Meer informatie
Wij helpen jou graag verder, neem contact op met VNB:
T (073) 681 81 11
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl
Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD ‘s-Hertogenbosch
Postbus 273, 5201 AG ’s-Hertogenbosch


