
Zelf betalen of regelen
• Reis- en annuleringsverzekering. 

• Reis van jouw woonplaats naar de

luchthaven in Nederland v.v.

• Consumpties en overige uitgaven van

persoonlijke aard.

• Mogelijke extra toeslagen (indien wijzi-

gingen in de vervoerskosten of ver-

schuldigde (nieuwe) heffingen daartoe

aanleiding geven, behoudt VNB zich het

recht voor deze door te berekenen aan

de pelgrims). 

• Voor vliegreizen die worden uitgevoerd

door een lijndienst gelden afwijkende

annuleringsvoorwaarden. De annule-

ringskosten kun je opvragen bij VNB.

VNB 
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl

12 tot en met 20 november 2019

Deelnemen
Ervaring als koorzanger is aan te bevelen,

er worden twee repetitiedagen in Utrecht

gehouden en wel op  zaterdag 26 oktober

en zaterdag 9 november. De muziek krijg

je begin oktober toegestuurd om je 

koorpartij thuis alvast te kunnen 

voorbereiden. Gelieve bij je aanmelding

voor deze reis je stemgroep vermelden bij

de kop ‘vragen/opmerkingen’.

Als je wilt deelnemen dien je dagelijks 3 tot

5 kilometer in een normaal tempo 

zelfstandig te kunnen lopen. Ook is 

zelfstandig heuvels op- en aflopen, de trap

op- en aflopen en instappen in een 

vervoermiddel voor jou geen probleem.

Bij de reis inbegrepen
• Retourvlucht Amsterdam Tel Aviv inclusief

alle toeslagen en één stuk ruimbagage per

persoon.

• Acht overnachtingen in diverse 

driesterrenaccommodaties op basis van

een tweepersoonskamer en volpension.

• Vervoer ter plaatse per luxe touringcar

zoals beschreven in het programma.

• Nederlandstalige pastorale en 

cultuurhistorische begeleiding gedurende

de gehele reis.

• Alle excursies zoals vermeld in het 

programma, inclusief entreegelden.

• Alle fooien.

• Twee studiedagen in Utrecht 

(eigen lunch meebrengen).

• Fooien, belastingen, boekings- en 

administratiekosten en bijdrage 

Calamiteitenfonds.

9-DAAGSE
zangbedevaart naar het Heilig Land

Samen zingen op indrukwekkende Bijbelse plaatsen

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



Het Heilig Land
Het Heilig Land: het land van de Bijbel, het

land van Jezus. Treed samen met ons in Zijn

voetsporen tijdens deze uitgebreide reis en

zing samen op bijzondere unieke locaties

voor andere Nederlandse pelgrims. Vaar

mee over het Meer van Galilea, daal af in de

Geboortekerk in Bethlehem en loop in de

Hof van Olijven in Jeruzalem. Beleef, ervaar,

voel en bezoek de hoogtepunten in dit 

fascinerende land dat wij kennen uit de Bij-

bel op een bijzondere muzikale manier. Je

zingt in koorverband onder leiding van

Sonja Roskamp en Wouter van Belle. Ga jij

met ons mee?

Meer informatie
Wij helpen je graag verder, neem contact

met ons op. 

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

Prijs reisnummer IS1903
Pelgrim €   1.999,00 

Toeslag eenpersoonskamer € 536,00

Wat kun je verwachten?
Tijdens onze reis laten wij ons inspireren op

plekken die wij kennen uit de Bijbel en 

treden wij in de voetsporen van Jezus. Je 

begint de reis met een bezoek aan de

mooie stad Haifa en haar Bahai tuinen en

daarna een bezoek aan Berg Tabor waar

Jezus met Elia en Mozes sprak. We 

bezoeken Nazareth met de basiliek van de 

Aankondiging en Kana, met de kerk van het

wijnwonder. De viering op de Berg van de

Zaligsprekingen zal door het koor

ondersteund worden waarna je een 

boottocht over het meer van Galilea maakt;

het meer waar Jezus over water liep. Via de

doopplaats van Johannes de Doper reis je

door naar Bethlehem waar je de 

Herdersvelden en de Geboortekerk 

bezoekt. Op zondag 17 november zing je

tijdens de Mis in de Catharinakerk waar de

andere Nederlandse groepen ook aanwezig

zijn. Vervolgens reizen we naar Jeruzalem

waar we de indrukwekkende Olijfberg 

bezoeken met de Hof van Olijven en de 

Sionberg met de Zaal van het laatste

Avondmaal. Uiteraard bezoeken we ook het

Tempelplein, de Klaagmuur en de Heilige

Grafkerk. Voorafgaand aan de reis wordt het 
repertoire ingestudeerd en indien nodig

ook nog tijdens de reis. Ga jij mee op deze

unieke reis?   

Programma onder voorbehoud.

Samen zingen als koor op 
indrukwekkende Bijbelse plaatsen

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door  VNB.  VNB heeft ruim 130 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 be-

langeloos 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 tijdens onze reizen hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 1.200 vrijwilligers het mogelijk

om onze reizen te organiseren en uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook

veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. 


