
 

UITNODIGINGSBRIEF VOOR DE WERELD EUCHARISTISCHE DAGEN - BELGIUM - BUDAPEST 

 

Beste vrienden, 

 

Zoals u misschien al weet, zullen de Wereld Eucharistische Dagen plaatsvinden in Boedapest van 13 t.e.m. 20 

september 2020 (www.IEC2020.hu ). 
Delegaties vanuit de hele wereld zullen gedurende een volle week zich bezinnen over de genade van de 

Eucharistie. Aangespoord door onze bisschoppen, doen de Belgen hieraan mee. Twee formules worden u 

aangeboden t.e.m. het slotmoment van zondag 20 september : 

- De Donau-route die de hele week meemaakt, vanaf zondag 13,  

- en de Express-route van donderdag namiddag 17 september  

Op onze website https://eucharistiebuda2020belgium.wordpress.com vindt u de nodige informatie.  

 

Onze delegatie zorgt voor de inschrijvingen op de Wereld Eucharistische Dagen, transport ter plaatse, alsook het 

spirituele, culturele en toeristische programma ter plaatse. Iedere deelnemer zorgt echter voor zijn vliegtuigticket 

en slaapplaats. We raden AirBnB-formules aan, die één derde van een hotelkamer kosten. Tips om te reserveren 

en prijsmarges zijn op de website te vinden.  

 

Indien u zich inschrijft voor 13 maart, kost dit 400 euro voor de Donau-route en 160 euro voor de Express-route 

(dus exclusief vliegtuig en onderdak). Voor latere inschrijvingen, raadpleeg de tabellen hieronder.  

 

Inschrijving- en betaaldatum  

Donau-route 

Zon 13 - Zon 20 

Express-route  

Don 17 - Zon 20 

< 13 maart - Vroeg 400 * / ** 160 * 

< 31 juli - Laat 430 * / ** 170 * 

< 9 sept - Last Minute 470 * / ** 200 * 

* Deze prijs omvat de bus, het toeristisch programma, en een avondmaal met lokale folklore.  

** Deze prijs omvat daarenboven een boot cruise op de Donau en bezoeken aan Esztergom en Vizegrad.  

Geschatte prijs voor: 

Onderdak (AirBnB.com-Hotel) 200-600€ 75-250€ 

Vliegtuig (BRU-CRL-CGN-DUS) 150-250€ 150-250€ 

 

Om u geldig in te schrijven en van verlaagde tarieven te profiteren,  gelieve het online formulier 

http://bit.ly/EucharisticBudapestBelgium2020-registration in te vullen en 50% voorschot te storten op rekeningnr 

BELFIUS BANK : "WED-JME-Belgium-2020" : BE76 0689 3712 3895 (het saldo dient tegen 15 juli betaald te zijn).  

Vragen? Contacteer ons op eucharistie.budapest.belgium.2020@gmail.com. 
 

Voor de Belgische delegatie, 

Mgr. Aloys Jousten, ere-bisschop van Luik, Voorzitter  

Kan. Eric de Beukelaer & Dhr. Jacques Galloy.  
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