
Mgr. Álvaro del Portillo
Mgr. Álvaro del Portillo, door veel mensen ‘don Álvaro’ ge-

noemd, werd in Madrid geboren op 11 maart 1914 en groeide

daar op in een gezin van zeven kinderen. In 1935 ontmoette

hij de heilige Jozefmaria Escrivá en een paar maanden later be-

sloot hij lid te worden van het Opus Dei. Op 25 juni 1944 ont-

ving hij in Madrid de priesterwijding, nadat hij de studie civiel

ingenieur en de kerkelijke studie had afgerond. Hij was er

werkzaam als priester totdat hij in 1946 naar Rome verhuisde.

In 1975 volgde hij Jo zefmaria Escrivá op en was hij tot 1994

prelaat van het Opus Dei. Op 5 juli 2013 tekende paus

Fran cis cus een decreet van de Congregatie voor de Heilig- en

Zaligsprekingsprocessen waarin de wonderbaarlijke genezing

van een  Chileense  jongen op voorspraak van de Eerbiedwaar-

dige Álvaro del Portillo wordt erkend. Hij wordt op 27

sep tem ber 2014 in Ma drid zaligverklaard. 

Zie www.opusdei.nl.

Zaligverklaring van 

Mgr. Álvaro del Portillo

in Madrid

3-daagse vliegreis van 26 t/m 28 september 2014

4-daagse vliegreis van 26 t/m 29 september 2014

Boeken via 
vnbpelgrimsreizen.nl Dag tot dag

Vrijdag 26 september 2014

Vertrek vluchten vanaf Amsterdam Schiphol Airport.

Zaterdag 27 september 2014

12.00 uur zaligverklaring in een Openluchtmis in het Park

Valdebebas door Kardinaal Amato.

Zondag 28 september 2014

12.00 uur Dankmis met de prelaat van het Opus Dei,

Mgr. Javier Echevarría op dezelfde locatie. 

Vertrek 3-daagse reis naar Nederland.

Maandag 29 september 2014

Vertrek 4-daagse reis naar Nederland.

Voor geïnteresseerden wordt er hiernaast een cultureel

programma aangeboden met onder meer bezoeken aan

plaatsen die met de historie van het Opus Dei en van de

nieuwe zalige te maken hebben.



7 reismogelijkheden
Er worden zeven verschillende reizen georganiseerd naar

de zaligverklaring van Álvaro del Portillo. 

Hotelkamers
Voor verblijf in een 1-persoonskamer wordt een toeslag

berekend. Op aanvraag kan men met 3 of 4 personen in

één kamer verblijven.

Jongeren
Reis MA1403 is voor jongens en studenten en reis MA1406

voor meisjes en studentes. Voor beide groepen is

over nachting in scholen geregeld.

Nadere informatie
Over Don Álvaro: www.bit.ly/Don-Alvaro

Over het Opus Dei: www.opusdei.nl

Contact 

• Organisatorische aspecten: VNB

• Inhoudelijke aspecten: Stichting De Oude Gracht

e-mail: janluijken52@gmail.com 

Inclusief
• Retourvlucht met KLM inclusief alle toeslagen (lichte

maaltijd wordt geserveerd) 

• Vervoer van en naar de luchthaven naar het hotel in

Ma drid

• Vervoer naar Park Valdebebas voor de plechtigheden

• Twee of drie nachten verblijf in een hotel op basis van

logies ontbijt en een tweepersoonskamer (volwassenen)

• Openbaar vervoer

• Calamiteitenfonds, reis- en toeristenbelastingen

Exclusief
• Consumpties, lunches en diners

• Eventuele entreegelden buiten het gestelde programma

• Verblijf voor Jongeren. Overnachting in scholen wordt

geregeld (reisnummers MA1403/MA1406)

• Reis- en annuleringsverzekering

• Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoe-

slagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich

het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims 

• Vrijwillige bijdrage aan de kosten van lokale organisator 

Bezoekadres Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD  ’s-Hertogenbosch

Postadres Postbus 273, 5201 AG  ’s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 81 11 • Fax (073) 681 81 10

E-mail info@vnbpelgrimsreizen.nl • Website www.vnbpelgrimsreizen.nl

Reisnummer heenreis terugreis verblijf prijs toeslag 1-pk

MA1401 26/9/14 13:40 16:15 29/9/14 12:49 15:24 hotel Aravaca € 489,- € 150,-

MA1402 26/9/14 20:50 23:25 29/9/14 17:10 19:50 hotel Aravaca € 489,- € 150,-

MA1403 26/9/14 20:50 23:25 29/9/14 17:10 19:50 school, i.s.m. Leidenhoven College € 295,- n.v.t.

MA1404 26/9/14 9:30 12:04 29/9/14 20:15 22:45 hotel Eurostars € 489,- € 150,-

MA1405 26/9/14 9:30 12:04 28/9/14 17:10 19:50 hotel Eurostars € 439,- € 100,-

MA1406 26/9/14 9:30 12:04 28/9/14 17:10 19:50 school i.s.m. studentenhuis Aenstal € 295,- n.v.t.

MA1407 26/9/14 6:55 9:30 29/9/14 20:15 22:45 hotel Eurostars € 489,- € 150,-


