
Vanuit Nederland vliegt u naar Dublin, waar de prachtige
rondreis begint. U bezoekt o.a. de Old Library waar het
boek van Kells te bewonderen is. Op dag twee bezoekt
u het Mariaheiligdom in Knock. Vanuit het Croagh
Pa trick Visitor Centre heeft u op de derde dag een
prach tig uitzicht op de heilige berg van St. Patrick. De
rondreis vervolgt zich langs prachtige natuur en
pit to reske streken om vervolgens op dag vier in Galway
aan te komen. In deze levendige stad heeft u een dag
vrij. Op dag vijf brengt u een bezoek aan de indrukwek-
kende Cliffs of Moher. In de avond krijgt u een voorstel-
ling te zien van het nationale volkstheater in Tralee. Dag

zes brengt u via Slea Head Drive naar een fraai uitzicht
op de Blasket ei landen. De ring van Kerry, Ierlands
be roemdste autoroute, brengt u via het bezoekerscen-
trum van de Skel ligs eilanden op dag zeven naar Killar-
ney. De achtste dag heeft u ter eigen besteding. In Cork
viert u op dag negen de eucharistie en kunt u in de mid-
dag de stad verkennen. De kathedraal van St. Brigid staat
op dag tien op het programma en de bergen van
Wic klow zorgen er voor dat u op dag elf in Dublin aan-
komt. Hier brengt u een bezoek aan het nationaal
mu seum. Op dag twaalf vliegt u weer naar Nederland. 

Programma onder voorbehoud.

Programma

12-dagen op inspiratiereis met de auteurs van het boek

‘Pelgrimage van Smaragd’

Muziek in Keltische stijl, Ierse gebedenboekjes en pelgrimstochten worden steeds populairder.
De Kelten hebben iets wat veel mensen inspireert en aanspreekt. Het Keltisch christendom lijkt
namelijk iets te hebben wat wij soms verloren zijn in onze kerken en geloof: verwondering
over de natuur, heelheid, eenvoud, mystiek, warmte en ruimte voor gevoelens en emoties. De
auteurs van het boek ‘Pelgrimage van Smaragd’ nodigen u uit om samen met hen op reis te
gaan langs plaatsen in Ier land die het hoogtepunt van de Keltische spirituele tra ditie vor men. 
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Inclusief
Retourvlucht Amsterdam-•
Du blin per lijndienstvlucht
in clusief alle toeslagen en
ruimbagage 
Vervoer per Tourist Class•
tou ringcar zoals beschreven in
het programma
Elf nachten verblijf in drie- en•
viersterrenhotels op basis van
een tweepersoonskamer en
halfpension 
Een gesigneerd exemplaar•
van het boek ‘Pelgrimage van
Smaragd’
Culturele begeleiding door•
auteurs Annemarie Latour en
Frank Bosman
Nederlandstalige reisleiding•
Reis- en toeristenbelastingen•
Excursies en entreegelden•
vol gens programma
Reisinformatieboekje•

Exclusief
Reis - en annuleringsverzekering•
Lunches en consumpties•
Optionele excursie Muckross•
House and Gardens a € 7,50 p.p.
Indien wijzigingen in de ver-•
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals bij-
voorbeeld brandstoftoeslagen –
daartoe aanleiding geven, be-
houdt VNB zich het recht voor
deze door te berekenen aan de
pelgrims
Voor vliegreizen die worden•
uitgevoerd door een lijndienst
gelden afwijkende annule-
ringsvoorwaarden. De annule-
ringskosten kunt u opvragen
bij VNB 

Deelnemers
Voor deze reis is het belangrijk dat u goed ter been bent in
ver band met de hoogteverschillen, het onregelmatige wegdek en
de ruige natuur. Uiteraard is het mogelijk om op de vrije dagen
rust te nemen, mocht u daar behoefte aan hebben. Indien u
twij felt of deze reis voor u geschikt is, kunt u gerust contact met
VNB opnemen. Voor deze reis geldt een minimum deelname van
25 per sonen. U krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de
reis niet doorgaat.

Reisnummer en reisdata
IE1601
25 juni t/m 6 juli 2016

Tarief p.p.
Reissom € 1.899,00 
Eenpersoonskamertoeslag €    440,00

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het programma? Neem dan contact
op met VNB of kijk 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


