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Op tocht langs oudchristelijke wortels in Noord-Italië 
 

Organisatie: Katholieke Sectorraad VGVZ  

    Beroepsverdiepend traject 

 

Oudchristelijke wortels  

Het Noordoosten van Italië is vooral bekend door de stad 

Venetië, maar er is veel meer te zien. De regio kent een 

lange geschiedenis die teruggaat tot ver voor Christus. 

Een belangrijke periode voor de regio lag in de laatste 

periode van het West-Romeinse rijk. De keizers van dit 

deel zetelden in Ravenna en stonden sterk onder invloed 

van het Byzantijnse rijk. Vandaag de dag zijn het vooral 

de prachtige basilieken en kerken die van die tijd 

getuigen.  

Tijdens deze boeiende reis verblijven we een aantal dagen 

in Padua, de stad waar Antonius van Padua leefde en 

stierf. Rond zijn graf werd één van de grootste basilieken 

van Italië in Byzantijnse stijl gebouwd. Tijdens deze reis 

gaan we op zoek naar de sporen van het vroege 

christendom in dit deel van Italië, waarbij naast Ravenna 

en Padua nog meer plaatsen worden bezocht.  

De reisleiding is in handen van Jan van der Wal en Simon 

Evers. 

 

Voorafgaand aan de reis zal een dag ter kennismaking en 

inhoudelijke voorbereiding worden georganiseerd. 

 

Programma        pag. 3 

Praktische informatie      pag. 6 

Aanmeldingsformulier      bijlage 
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PROGRAMMA (onder voorbehoud van kleine 

wijzigingen) 

 

vrijdag 29 september: Heenreis en Ravenna 

  

Ochtendvlucht van Amsterdam (10.45) naar Bologna 

(12.35) per KLM (KL1583). Transfer naar het hotel 

Centrale Byron in Ravenna 

(http://www.hotelsravenna.it/byron/en-GB), waar we 

twee nachten verblijven. ’s Middags een eerste 

verkenning van deze eeuwenoude stad met haar 

prachtige monumenten. In het bijzonder zullen alle 

mozaïeken bezocht worden. 

 

zaterdag 30 september: Ravenna 

 

Vervolg van het bezoek aan Ravenna, de laatste 

hoofdstad van het West–Romeinse Rijk. 

 

zondag 1 oktober:  Op reis naar Padua via de 

abdijen van Pomposa en Praglia  

 

Na het ontbijt uitchecken en per touringcar naar het 

noorden. Onderweg bezoek aan de Benedictijner abdijen 

van Pomposa en Praglia. Aankomst in Padua in het hotel 

‘Çasa del Pellegrino’ 

(http://www.casadelpellegrino.com/en/hotel/), waar we 

vijf nachten verblijven. We maken een avondwandeling 

door deze schitterende studentenstad. 
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maandag 2 oktober:  Aquileia, Grado en Cividale del 

Friuli 

 

Dagexcursie die begint in Aquileia. Hier zijn talrijke ruïnes 

uit de Romeinse tijd, toen het een belangrijke stad was. 

Zo ontving keizer Augustus er Herodes de Grote en was 

er in de vierde eeuw een belangrijk concilie. In de vijfde 

eeuw is de stad verwoest. Belangrijkste 

bezienswaardigheid zijn de vloermozaïeken in de deels 

bewaard gebleven basiliek. Verder zijn er twee 

interessante musea te bezoeken: het Archeologisch 

Museum met veel mozaïek- en beeldhouwkunst uit de 

1ste tot 3e eeuw, en het Museo Paleocristiano met 

vroegchristelijke kunst uit de vierde tot zesde eeuw. Later 

op de dag een bezoek aan de kustplaats Grado, met veel 

overblijfselen uit de Byzantijnse tijd. Tot slot reizen wij 

naar Cividale del Friuli, dat een roerige geschiedenis kent. 

 

dinsdag 3 oktober: Padua  

Een bezoek aan Padua, waarbij de Capella degli Scrovegni 

(Giotto) bezocht wordt. Ook staan o.a. de doopkapel met 

prachtige fresco’s (Giustó de Menabuoi) en de Basiliek 

van de Santa Giustina op het programma. 
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woensdag 4 oktober: Torcello en Venetië 

 

Per touringcar gaat de reis naar Fusina waar wordt 

ingescheept op een privé-schip, dat langs Venetië en 

Murano naar Torcello vaart. Verkenning van dit eiland met 

de beroemde oudchristelijke basiliek. Per schip terug naar 

Venetië. Vrij bezoek aan Venetië in de middag en de 

avond. 

 

donderdag 5 oktober: Ferrara 

 

Per touringcar reizen we naar Ferrara. We bezoeken het 

kasteel van de machtige familie Este, het Castello 

Estense, de prachtige Romaanse Dom en enkele andere 

monumenten in deze stad. 

 

vrijdag 6 oktober: Afsluitende viering en terug naar 

huis  

 

’s Morgens houden we een gezamenlijke viering in de 

basiliek van ‘Il Santo’ (Sant’Antonio di Padua). Vervolgens 

vlucht van Venetië (14.00) naar Amsterdam (16.00) per 

KLM (KL 1654). 
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Praktische informatie  

 

PRIJS  

 

1135 euro per persoon 

(eenpersoonskamertoeslag 150 euro – beperkte 

beschikbaarheid). 

De reis gaat door bij een minimum van 30 deelnemers. 

Het maximum aantal is 40 deelnemers. De reis staat in de 

eerste plaats open voor leden van de katholieke sector 

van de VGVZ en hun eventuele partners. 

De prijs is inclusief: 

- Vliegreis Amsterdam-Bologna/Venetië-Amsterdam 
incl. 23 kg in te checken bagage p.p. 

- Luchthavenbelasting/Brandstoftoeslag 

- Busvervoer ter plaatse met eigen touringcar/schip 

- Verblijf in 3-sterren hotels o.b.v. 2-persoonskamers 
(2 nachten in Ravenna en 5 nachten in Padua) 

- Ontbijt, Lunch en Diner (excl. drankjes) 

- Excursie- en entreegelden 

- Fooien 

- Reisleiding  

De prijs is exclusief: 

- Reis- en/of annuleringsverzekering 

- 2,50 euro per factuur als bijdrage aan het 
calamiteitenfonds van de SGR 
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(Indien de reis- en of annuleringsverzekering via Drietour 

wordt afgesloten (en dat kan alleen op het moment van 

inschrijving) zijn de kosten: 

Reisverzekering € 15,36 per persoon 

Annuleringsverzekering 

 

6,65 % van de reissom) 

 

INSCHRIJVING 

 

Uiterlijk op 15 januari 2017 

  

Inschrijving geschiedt door middel van het bijgevoegde 

formulier. 

 

De reisorganisatie ‘Drietour’ te Woerden fungeert als 

touroperator; deze is aangesloten bij de ANVR en de SGR. 

De volgorde van binnenkomst van de aanmeldformulieren 

bepaalt wanneer het maximale aantal deelnemers is 

bereikt. Reeds voor ingetekende deelnemers krijgen 

voorrang bij definitieve inschrijving. Daarna wordt er een 

wachtlijst samengesteld. Bij ontvangst van het 

inschrijfformulier ontvangen de deelnemers een 

bevestiging. 

 

Enkele weken na de inschrijving wordt gevraagd een 

gedeelte van de reissom over te maken en enkele weken 

voor het vertrek het restant. De facturering verloopt via 

‘Drietour’. 
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Padua – Capella degli Scrovegni 
 

 


