Toledo
10-daagse spiritualiteitsreis Toledo

Ga deze zomer mee met Jong Bisdom Den Bosch naar het warme en zonnige hart van Spanje:
Toledo! Een stad waar de Moorse, Joodse en christelijke culturen elkaar ontmoeten. We zullen
ons daar verdiepen aan de hand van het thema ‘Hartstocht'. We ontmoeten andere jongeren
die hartstochtelijk geloven, ontdekken meer over het leven van de heiligen uit deze omgeving
en is er vrije tijd en genoeg ontspanning! Ga jij met ons mee?

Programma
We verblijven in hartje Toledo en met 5 minuten sta je in
de binnenstad! De Middeleeuwse stad zullen we gezamenlijk bezoeken maar er is ook genoeg tijd om zelf de
stad te verkennen en een keer een terrasje te pakken. Elke
dag staat er een Nederlandse inleiding op het programma
en vieren we samen. Daarnaast ontmoeten we Spaanse
jongeren, gaan we naar het zwembad en is er tijd voor
ontspanning.

We zullen een aantal bijzondere plaatsen bezoeken en activiteiten ondernemen buiten Toledo. Zo zijn we te gast
bij een nieuwe religieuze orde, steken we zelf de handen
uit de mouwen voor een ander en brengen een bezoek
aan Avila, de geboortestad van de heilige Theresia van
Avila. Dit is jouw kans om samen met andere jongeren inspiratie op te doen, je geloof te verdiepen en te genieten
van alles wat het zonnige Toledo te bieden heeft!

Inclusief

Reisschema
Op woensdag 22 juli vliegen we vroeg in de ochtend van Amsterdam naar Madrid. Zo hebben we nog een hele dag voor ons om bezienswaardigheden te bezoeken en naar Toledo te reizen.
Op vrijdag 31 juli vliegen we in de avonduren weer terug naar Amsterdam. Ook dan hebben we nog de hele dag tijd om de reis gezamenlijk af te sluiten en van Toledo naar Madrid te reizen.
Let op: deze reis is boekbaar vanaf 15 jaar. Houd er rekening mee
dat je goed ter been moet zijn om deel te kunnen nemen aan het
programma.

Reisnummer
TS1501

Tarief
• Bij aanmelding voor 1 april 2015: € 564,00
• Bij aanmelding na 1 april 2015 en op basis van beschikbaarheid:
€ 599,00

Meer Informatie
Wil je meer informatie over deze reis, neem dan contact op met
VNB of kijk hiervoor op onze website.
VNB
Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273, 5201 AG ’s-Hertogenbosch
T (073) 681 81 11
F (073) 681 81 10
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl

• Retourvlucht Amsterdam - Madrid met KLM
• Luchthavenbelastingen en
brandstoftoeslag
• 9 overnachtingen in het seminarie in de binnenstad van Toledo
op basis van een tweepersoonskamer en volpension
• Nederlandstalige reisleiding en
geestelijke begeleiding
• Begeleiding door ervaren vrijwilligers
• Alle excursies zoals vermeld in
het definitieve programma
• Retourtransfer vliegveld MadridToledo
• Busvervoer excursies buiten Toledo
• Reisinformatieboekje

Exclusief
• Reis- en annuleringsverzekering
• Vervoer van- en naar luchthaven
Schiphol
• Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe)
heffingen - zoals bijvoorbeeld
brandstoftoeslagen - 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 annuleringskosten kunt u opvragen bij VNB.

