PANAMA
8-daagse inspiratiereis Panama

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Ben jij een
oud-deelnemer van een van de voorgaande wereldjongerendagen? Behoor jij niet meer tot de
doelgroep om deel te nemen aan dit jongerenevenement maar wil je toch graag sfeer proeven
en de indrukwekkende slotviering met paus Franciscus bijwonen? Ga mee op deze 8-daagse inspiratiereis. Proef de sfeer van de wereldjongerendagen en ontdek Panama.

Programma
De Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld en Panama is een schitterende
locatie om dit evenement te beleven. Niet alleen voor
deelnemers, maar ook voor oud-deelnemers en jonge
professionals die Panama willen ontdekken en beleven.
Panama is een tropisch land, bekend van het Panamakanaal, berucht om zijn schitterende bosrijke omgeving
en geroemd om zijn hartelijke, feestelijke en inspirerende
cultuur. Tijdens deze reis beleef jij het allemaal. Je brengt
meerdere dagen door in Panama-stad waar je de sfeer van
de Wereldjongerendagen kunt proeven, kunt deelnemen

aan de slotviering waarin Paus Franciscus voorgaat maar
waar je ook uitgebreid de tijd krijgt om hoogtepunten te
bezoeken zoals Amador Causeway, Casco Viejo en de
ruïnes van Panama Viejo. We bezoeken de wereldberoemde Miraflores Sluizen van het Panamakanaal, ontdekken de omgeving en bezoeken het op de werelderfgoedlijst opgenomen Portobello en Colón. Kortom: een
inspirerende reis die jij niet mag missen.

Programma onder voorbehoud van wijzigignen

Inclusief
•

•
•

•

•

•

Kun jij deelnemen aan deze reis?
Kun jij meer dan een uur zelfstandig lopen in een normaal
tempo, kun jij zelfstandig heuvels op- en aflopen, kun jij zelfstandig de trap op- en aflopen en kun jij zelfstandig instappen in een
vervoermiddel? Dan kun jij deelnemen aan deze reis.

Reisdata en reisnummer
25 januari t/m 1 februari 2019

PA1902

Tarief p.p.
Pelgrim
Toeslag eenpersoonskamer

•
•
•

Exclusief
•
•
•

€ 1.799,00
€ 245,00

•

Boekingsinformatie
•

•
•

Voor deze reis geldt een minimum deelname van 30 personen. Je krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht wanneer
de reis niet kan doorgaan.
Indien je geen kamergenoot opgeeft, krijg je automatisch een
eenpersoonskamer toegewezen.
Je paspoort dient tot minimaal zes maanden na thuiskomst
geldig te zijn.

Meer informatie
Wij helpen je graag verder, neem contact op met VNB
T (073) 681 81 11
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl
Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273, 5201 AG ’s-Hertogenbosch

Retourvlucht Amsterdam Panama inclusief één stuk
ruimbagage
Luchthavenbelastingen en
brandstoftoeslag
Zeven overnachtingen op
basis van een tweepersoonskamer en halfpension
Alle 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
Reis- en toeristenbelastingen
Bijdrage Calamiteitenfonds

•

Reis- en annuleringsverzekering
Reis van jouw woonplaats naar
de luchthaven v.v.
Consumpties en overige uitgaven van persoonslijke aard
Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals
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 kun je opvragen bij VNB.

