
BEDEVAARTREIS ITALIE  01 – 11 september 2020 
AUGUSTIJNSE INSPIRATIEREIS 

op zoek naar de wortels van het Augustijnse  leven. 
 

A  BUSREIS 
van dinsdag  01 september 2020. 
heenreis terugreis  over Mulhouse Frankrijk 
tot en met vrijdag 11 september 2020. 

 
B Vliegreis 

van woensdag  02 september 2020, 
heen en terugvlucht  Brussel -Milaan 
tot en met woensdag 09 september 2020 
 

We vertrekken voor de busreis  vanuit  [ Gent) – 
Voor de vliegreis  vanuit ( Zaventem ) 
 
Aansluitend samen met autocar over verschillende plaatsen : 

 
GRAVEDONA - MILAAN – PAVIA – ASSISI - SAN GIMIGNIANO – CASCIA - PARMA 

 
 

 
De prijs voor deelname bedraagt  min. 1500 euro tot  max. 1700 euro 

 
Opgelet: wie wil meegaan vragen wij een voorschot  te storten  van 

 
100 euro voor 25 februari 2020 . 

 
Alle stortingen kan u doen op het rekeningnummer : 

 
BE92 0636 7923 1623. 

 
t.n.v. “Catharine willems St. Rita Gent met mededeling : 

 
busreis St. Augustinus 2020, naam en adres en  geboortedatum 

 
of: vliegreis St. Augustinus 2020, naam en adres en geboortedatum 

 

 



Onze reis wordt begeleid door: 
PASTOOR GERBEN ZWEERS o.s.a. Heverlee 
CATHARINE WILLEMS Gent 
In samenwerking met AUTOCARS – MEETJESLAND  erknr. A5541. 

 
Inbegrepen zijn: 

 busreis of vlucht heen en terug. 

 vol pension :  vanaf WOENSDAG 02 sept.  MIDDAGMAAL 
tot en met het ontbijt van DONDERDAG 10 sept. 

 verplaatsing in Italië met autocar. 

 reisbegeleiding 

 toegang tot de in programma opgenomen bezienswaardigheden. 

 De reis gaat door bij inschrijving van min. 25 pers met max.40 pers. (bus en vliegreis samen). 
 
Toeslagen: 

 supplement voor een eenpersoonskamer bedraagt 25 euro per persoon per  
nacht (= 10 x 25 = 250 euro) 
wie alleen inschrijft , schrijft in op basis van eenpersoonskamer dit bedrag zal  
aangerekend worden bij de definitieve inschrijving.!! 

 

 De prijzen zijn afhankelijk van eventuele vluchtsupplementen en bagage  die u 
al dan niet  met het vliegtuig meeneemt, en van waar en wanneer u vertrekt. 

 
Tijdig boeken is dus een voordeel!!! Graag aanmelden voor 1 maart 
 
Na ontvangt van uw storting sturen wij u een bevestiging van inschrijving  en verdere informatie. 
Indien je voor meerdere personen samen inschrijft dient u wel alle namen, geboortedata en 
adressen individueel door te geven. 
Dit mag per mail aan Catharine. 
 
Info : Catharine Willems - GSM : 0032  4 72 74 65 27 
Mail: Catharine.willems@telenet.be  
 
PROGRAMMA AUGUSTIJNSE REIS 

 

1 september vertrek van bus uit Gent, opstapplaatsen Bouge. Rijden over Trier. Overnachten Mulhouse 
2 september vertrek met vliegtuig naar Milaan. Overnachten van bus- en vliegreis in Pavia 
3 september bezoek graf van Augustinus in Pavia en dom van Milaan. 
4 september vertrek over Bologna naar San Gimignano. Aldaar overnachten. 
5 september bezoek augustijnenkerk en kathedraal San Gimignano. 
6 september vertrek over Assisi. Bezoek van basiliek aldaar. Overnachten in Cascia 
7 september bezoek klooster en graf H Rita, voettocht naar Roccaporena 
8 september vertrek over en bezoeken Sienna en overnachten in Parma 
9 september vertrek , naar Pavia en overnachten daar 
10 september vertrek van vlieggroep naar huis van busgroep naar Mulhouse 
11 september vertrek over Metz en aankomst in Bouge en Gent.  
 
Tijdens de reis hebben we op verschillende mooie en bijzondere plaatsen een eucharistieviering zoals in 
Cascia, San Gimignano en Assisi. 

mailto:Catharine.willems@telenet.be

