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Jos Daems, 
Directeur van het Bedevaartcomité  

van de Landelijke Beweging

Beste Pelgrim,

U houdt de nieuwe bedevaartbrochure “Kom en zie” van de Landelijke 
Beweging in de hand. Proficiat en dank omdat u de moeite hiervoor neemt. 
Dat het de moeite waard is, mag blijken uit een aantal nieuwe bestemmingen 
in onze brochure. 

Zo zijn er, naast de vertrouwde staptocht van Astorga naar Santiago  
de Compostela, ook de staptocht naar “het einde van de wereld”,  
van Compostela naar Finisterre (Muxía). In Italië stappen we van Viterbo  
naar Rome. 

Ook nieuw dit jaar is, in Italië, de busreis over de pelgrimsroute van San 
Benedetto, waar we het spoor volgen van de Heilige Benedictus. In Frankrijk 
bezoeken we met de bus de heiligen van het Noorden waar de focus ligt op 
de heiligen Theresia van Lisieux en Jeanne d’Arc. We starten in de kroningsstad 
Reims en zoeken in de kathedraal naar de “Engel met de glimlach” en doen 
ook  Orléans, Chartres, Rouen, Lisieux en Amiens aan.

Vooral wil ik uw aandacht ook vestigen op twee pelgrimstochten naar het 
Heilig Land: een ‘citytrip’ naar Jeruzalem en een tocht van Nazareth, Bethlehem 
en het meer van Tiberias naar Jeruzalem. Op deze historische plaatsen ‘voelen’ 
we als het ware de aanwezigheid van Jezus van Nazareth nog steeds. 

In samenwerking met Vlaanderens Bedevaarten nemen we dit jaar ook 
opnieuw Malta op in ons aanbod. We bezoeken de plekken op het eiland die 
verwijzen naar de Apostel Paulus. Verder blijft ook de pelgrimstocht naar Assisi 
in het spoor van Sint-Franciscus en van de heilige Clara een aanrader.

Natuurlijk kan ook de ‘eeuwige stad’ Rome niet in ons aanbod ontbreken.

Last but not least blijven we met niet minder dan 15 vertrekken met het 
vliegtuig en 1 treinbedevaart aanwezig in Lourdes. Dit jaar hernemen we ook 
de succesvolle formule van onze tweedaagse naar Lourdes.

Als het waar is – en het is waar – dat een bedevaart/pelgrimstocht begint op 
het moment dat u zich informeert over de mogelijkheden en kansen, dan bent 
u met deze nieuwe bedevaartbrochure die tot stand kwam mede door de 
goede zorgen van de medewerkers van Omnia Travel, op de goede weg.

Ik hoop echt dat u ook in 2018 met de Landelijke Beweging op tocht gaat en 
wij u zullen mogen begroeten en verwelkomen.

Ik wens jullie alvast een deugddoende bedevaart of inspirerende 
pelgrimstocht toe.
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Zorgdragend voor mekaar 
 willen we samen  

op weg gaan.
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Lourdes. In 2018 is het 160 jaar geleden dat Maria in de Grot van 
Massabielle verscheen aan Bernadette Soubirous. Sindsdien reizen 
gelovigen naar het bekende bedevaartsoord in de Franse Pyre-
neeën. Jong en oud. Ziek en gezond. Samen op weg. Allen hebben 

zij hun eigen redenen om naar Lourdes te komen, maar wat hen allen bindt is hun verlangen zich 
biddend tot Maria te wenden. Op zoek naar troost, hoop, bemoediging of inspiratie. Dit samen 
beleven is de grootste kracht van onze bedevaarten.

Voor al onze Lourdesreizen voorzien we - vrijblijvend - een aantrekkelijk programma met geestelijke 
begeleiding. Op die manier wordt de tijd die we doorbrengen in Lourdes een unieke, intense ervaring.

van - tot aantal  
dagen

prijs per persoon toeslag
2-persoonskamer 1-persoonskamer

Lourdes per vliegtuig
21 mei - 25 mei 5 714 153
25 mei - 28 mei 4 643 115
28 mei - 1 juni 5 714 153
1 juni - 4 juni 4 643 115
4 juni - 8 juni 5 714 153
8 juni - 11 juni 4 643 115
29 juni - 2 juli 4 643 115
2 juli - 6 juli 5 714 153
6 juli - 9 juli 4 643 115
9 juli - 13 juli 5 714 153
13 juli - 16 juli 4 649 115
3 augustus - 6 augustus 4 649 115
6 augustus - 10 augustus 5 729 153
10 augustus - 13 augustus 4 649 115
10 september - 14 september 5 729 153
2 dagen naar Lourdes

10 september tot 11 september 2 419 40

Lourdes per trein

15 juli tot 21 juli 7 868 242

Lourdes
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Ons hotel  
in Lourdes

Dit hotel, rustig gelegen en op slechts 5 minuten stappen van 
het heiligdom, is een aanrader. Hotel Christ Roi staat onder de 
persoonlijke leiding van de familie Somdecoste, die erop toe-
ziet dat alles naar wens verloopt. Het personeel draagt vrien-
delijkheid en service hoog in het vaandel.

Het hotel beschikt over 180 ruime kamers, 
waaronder enkele kamers met voldoende 
plaats voor  maximum 4 volwassenen of  
2 volwassenen met 3 kinderen. In elke kamer 
vinden we een telefoon, TV, commode en  
een aparte badkamer uitgerust met lavabo,  
bad of douche en wc. Sommige kamers  
(en badkamers) werden ingericht met aandacht 
voor deelnemers met een fysieke beperking.  

Het ontbijt is gedeeltelijk in buffetvorm.  
‘s Middags en ‘s avonds wordt er aan tafel een 
viergangenmenu opgediend. Heeft u nood aan 
een speciaal dieet? Laat het ons gerust weten.

De bar, de aangename salons en de TV-lounge, 
de 4 liften en een souvenirwinkel dragen bij tot 
een zorgeloos verblijf in dit hotel.  In het hotel is 
gratis WiFi beschikbaar n

Hotel  
Christ Roi  

een aanrader!
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Lourdes per vliegtuig
In Lourdes nemen we deel aan de grote plechtigheden van het heilig-
dom zoals daar zijn: de internationale eucharistieviering, de sacraments-
processie met ziekenzegening, de kaarsenprocessie …
Verder organiseren we ook eigen activiteiten waaronder een eucharistie-
viering en de kruisweg.
Hieronder krijgt u een idee hoe het programma er uit zou kunnen zien.
De begeleiders zijn vrij om het programma aan te passen, indien de om-
standigheden of de groep die zij begeleiden, hier om vragen.

4-daagse vliegtuigreis naar Lourdes
van vrijdag tot maandag

Vrijdag 
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor het vertrek 
naar Lourdes. Bij aankomst in 
het hotel korte groepsverga-
dering. Groet aan de Grot. In-
leidende film over Lourdes en 
het heiligdom. Na het middag-
maal vrije tijd tot de openings-
viering omstreeks 16u00.

Zaterdag
Kruisweg en daaropvolgend 
verzoeningsviering. Na het 
middagmaal bezoeken we 

de stad Lourdes. Deze stads-
wandeling brengt ons naar de 
plaatsen die een rol hebben 
gespeeld in het leven van 
Bernadette, de jonge mole-
naarsdochter aan wie Maria 
verscheen. Sacramentsproces-
sie. Om 21u00 neemt de groep 
deel aan de Mariale lichtpro-
cessie (kaarsenprocessie).

Zondag
Internationale eucharistie-
viering. Na het middagmaal 
vertrekken diegenen die zich 

hiervoor ingeschreven hebben 
op de geplande uitstap. Voor 
het avondmaal, zegening van 
de souvenirs.

Maandag 
Afscheidsviering. Nadien 
ontbijt en transfer naar de 
luchthaven voor de terug-
vlucht naar Brussel.

Tussen 21 mei en  
14 september  

voorzien wij  
15 vertrekken.

54
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5-daagse vliegtuigreis  
naar Lourdes
van maandag tot vrijdag

Maandag
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor het vertrek 
naar Lourdes. Bij aankomst in 
het hotel korte groepsvergade-
ring. Groet aan de Grot. Inlei-
dende film over Lourdes en het 
heiligdom. Na het middagmaal 
vrije tijd tot de openingsvie-
ring omstreeks 16u00.

Dinsdag
Kruisweg en daaropvolgend 
verzoeningsviering. Na het 
middagmaal bezoeken we de 
stad Lourdes. Deze stadswan-
deling staat in het teken van 
het leven van Bernadette, het 
kleine herdersmeisje aan wie 
Maria verscheen. Sacraments-
processie. 

Woensdag
Internationale eucharistie-
viering. Na het middagmaal 
vertrekken diegenen die zich 
hiervoor ingeschreven hebben 
op de geplande uitstap. 
Om 21u00 neemt de groep 
deel aan de Mariale lichtpro-
cessie (kaarsenprocessie).

Donderdag
Eucharistieviering met zending 
van de afgevaardigden. Na het 
middagmaal, vrije tijd. Voor het 
avondmaal, zegening van de 
souvenirs.

Vrijdag 
Afscheidsviering. Nadien ont-
bijt en transfer naar de lucht-
haven voor de terugvlucht 
naar Brussel. n

vanaf 643 euro
per persoon

De vertrekdata en de prijzen  
vindt u terug op pag. 4 van deze 
brochure.

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Lourdes en 

terug met TUI fly
• Luchthaventaksen
• 10 kg handbagage
• Transfer van de luchthaven 

van Lourdes naar het 
heiligdom en terug

• Verblijf in hotel Christ Roi  
op basis van volpension

• Ontbijt aan boord van 
het vliegtuig tijdens de 
heenvlucht

• Geestelijke begeleiding en 
reisbegeleiding

• Gebedenboekje en 
bedevaartkenteken

• KBC reis-, bagage- en 
annuleringsverzekering

• Bijdrage 
Garantiefonds 
Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Maaltijd en dranken tijdens 

de terugvlucht
• Ingecheckte bagage

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum 15 deelnemers

U kan - al naargelang de afreis-
datum - deelnemen aan een:

•  4-daagse weekendbedevaart  
(van vrijdag tot maandag)

•  5-daagse midweekbedevaart  
(van maandag tot vrijdag)
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Vanaf dit jaar vraagt ook TUI fly een extra supplement voor 
ruimbagage (de bagage die ingecheckt wordt). Met uw vliegtuigticket 
hebt u recht op 10 kg handbagage. U kan, bij uw reservatie, een extra 
valies van max. 20 kg bijboeken aan een tarief van € 20 heen en terug. 
Meer info op pag. 34.



8 

15 tot 21 juli 2018
Reist u liever met de trein? Dan bevelen wij u graag onze bedevaart per 
TGV aan. Terwijl de trein door Frankrijk spoort, kan u in een aangename en 
ontspannen sfeer kennismaken met uw medereizigers en reisbegeleiders.
Hieronder krijgt u een idee hoe het programma er zou kunnen uitzien.
De begeleiders zijn vrij om het programma in Lourdes aan te passen, 
indien de omstandigheden of de groep die zij begeleiden, hier om vragen.

DAG 1 België - Tourcoing - Lourdes
‘s Ochtends per autocar naar Tourcoing. Voor de 
heenreis raden wij aan om zelf voor een lunch-
pakket en drank te zorgen. Vertrek per TGV naar 
Lourdes waar we aankomen in de vooravond. 
Avondmaal in het hotel. Na het avondmaal 
groet aan de grot.

DAG 2 Lourdes
Na het ontbijt is het tijd voor de groepsfoto en 
de openingsviering. In de namiddag bezoek 
aan de plaatsen waar Bernadette gewoond en 
geleefd heeft met o.a. de molen van Boly, het 

cachot, de parochiekerk, de hospice, en de be-
graafplaats van Lourdes (met de grafkelder van 
de familie Soubirous).

DAG 3 Lourdes
Deelname  aan de Internationale Eucharistie-
viering. Na het middagmaal verkenning van het 
Heiligdom. Voor het avondmaal wordt gewoon-
tegetrouw het programma voor de volgende 
dag toegelicht. Om 21u00 neemt de groep deel 
aan de Mariale lichtprocessie (kaarsenprocessie).

Lourdes per trein

7
Uw begeleiders:  

E.H. Bert Moreels en  
E.Z. Caritas Van Houdt

In samenwerking met 
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868 euro
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer:
Toeslag 1-persoonskamer: 242 euro 

Inbegrepen
• TGV treinreis van Tourcoing naar 

Lourdes en terug
• Autocartransfer van de opstap-

plaats(en) naar Tourcoing en terug
• Transfer van het station van Lourdes 

naar het hotel en terug
• 6 overnachtingen in hotel Christ Roi
• Alle maaltijden vanaf het avondmaal 

op de eerste dag tot en met het ont-
bijt op de laatste dag

• Lunchpakket op de terugreis
• Geestelijke begeleiding en reisbege-

leiding
• Gebedenboekje en bedevaartken-

teken
• KBC reis-, bagage- en annuleringsver-

zekering
• Bijdrage Garantiefonds reizen
• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke  uitgaven
• Lunchpakket op de heenreis

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum 15 deelnemers

Opmerkingen:
• De precieze vertrek- en aankomsturen van de trein zijn nog niet gekend. 

Meestal is het vertrek in Tourcoing omstreeks 09u30 met aankomst in  
Lourdes om 18u30. 
Vertrek in Lourdes omstreeks 09u00 met aankomst in Tourcoing  
omstreeks 18u00.

• We worden een uur voor het vertrek in het station van Tourcoing verwacht.
• Voor de transfer naar Tourcoing worden twee centraal gelegen en vlot te  

bereiken opstapplaatsen voorzien. Deze opstapplaatsen zullen worden  
gekozen aan de hand van de meest voorkomende woonplaats van  
de ingeschreven reizigers. 

• Voor de heenreis raden wij aan om zelf voor een lunchpakket en drank  
te zorgen. Op de terugreis krijgt u een lunchpakket mee bij het vertrek uit  
het hotel.

DAG 4 Lourdes
In de ochtend stappen we de kruisweg. Aanslui-
tend wordt een verzoeningsviering voorzien.
Na het middagmaal vertrekken diegenen die 
zich hiervoor ingeschreven hebben op de ge-
plande uitstap.  

DAG 5 Lourdes
Bezoek aan Cité Saint-Pierre. Eucharistieviering. 
Na de viering keren we terug naar het heilig-
dom. Middagmaal in het hotel.
Namiddag tijd voor persoonlijke invulling van 
de bedevaart. Sacramentsprocessie.

DAG 6 Lourdes
Eucharistieviering. Na het middagmaal bezoek 
aan het Musée St.-Bernadette. Voor het avond-
maal zegening van de souvenirs en overlopen 
van de afspraken rond het vertrek.

DAG 7 Lourdes - Tourcoing - België
Afscheidsviering in de vroege ochtend.
Na het ontbijt vertrek naar het station van 
Lourdes. Wij zorgen voor een lunchpakket voor 
het middagmaal op de trein.  Per TGV naar 
Tourcoing. Per autocar verder naar het punt van 
vertrek,  waar we in de vooravond toekomen. n
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419 euro
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer:
Toeslag 1-persoonskamer: 40 euro 

Inbegrepen
• Vlucht Brussel-Lourdes met 

TUI fly en Toulouse-Brussel met 
Brussels Airlines

• Luchthaventaksen
• 10 kg handbagage
• Transfer van de luchthaven van 

Lourdes naar het heiligdom bij 
aankomst en naar de luchtha-
ven van Toulouse bij vertrek

• 1 nacht verblijf in hotel Christ 
Roi op basis van volpension 
(van het middagmaal op dag 1 
tot en met het ontbijt op dag 2)

• Ontbijt aan boord van het 
vliegtuig tijdens de heenvlucht

• Geestelijke begeleiding en 
reisbegeleiding

• Gebedenboekje en bedevaart-
kenteken

• KBC reis-, bagage- en annule-
ringsverzekering

• Bijdrage Garantiefonds Reizen
• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Middagmaal op dag 2
• Maaltijd en dranken op  

de terugvlucht
• Ingecheckte bagage

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum 15 deelnemers

Deze formule is ideaal voor personen voor wie 
het niet mogelijk is om vier of vijf dagen in 
Lourdes door te brengen. Wij bieden - geheel 
vrijblijvend - een goed gevuld programma aan.

Een voorbeeld van hoe het programma er zou kunnen uitzien.

Maandag 
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor het vertrek 
naar Lourdes.
Bij aankomst in het hotel korte groepsvergadering. 
Videofilm over de boodschap van Lourdes en groet aan Maria. 
Middagmaal in het hotel. Enkele uren vrije tijd. Openingsviering 
en sacramentsprocessie. Avondmaal in het hotel. Om 21u00 
neemt de groep deel aan de Mariale lichtprocessie (kaarsen-
processie).

Dinsdag
Ontbijt (in het hotel). Kruisweg en verzoeningsviering. Na het 
vrije middagmaal transfer naar de luchthaven van Toulouse voor 
de terugvlucht naar Brussel. n

2 dagen naar Lourdes
10 tot 11 september 2018
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Vanaf dit jaar vraagt ook TUI fly een extra supplement voor 
ruimbagage (de bagage die ingecheckt wordt). Met uw 
vliegtuigticket hebt u recht op 10 kg handbagage. U kan, bij uw 
reservatie, een extra valies van max. 20 kg bijboeken aan een 
tarief van € 20 heen en terug. Meer info op pag. 34.
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Op bedevaart gaan 
is thuiskomen bij 
Maria, onze moeder.

Een rustmoment 
in mijn anders zo 
hectische leven van 
alledag.

Iedereen heeft zijn 
eigen verhaal, maar 
het is mooi hoe we 
als groep met veel 
respect elkaars 
verhaal mochten 
delen.

Even alles 
achterlaten en tijd 
voor mezelf.

 In Lourdes mag en 
kan ik mezelf zijn.

Zo stil, zo intens, zo 
sereen…

Naar Lourdes gaan 
liet mij stilstaan bij 
het leven, ons leven 
in perspectief zien.

Iedere bedevaarder 
draagt zijn eigen 
rugzakje (met 
problemen) mee, 
maar de begeleiders 
maken tijd voor 
iedereen.

Het wonder van 
Lourdes is niet 
genezing, maar 
de kracht die je 
ontvangt om met 
volle moed naar je 
dagelijkse leven weer 
te keren.

We vertrokken als 
onbekenden voor 
elkaar, maar tijdens 
de bedevaart zijn 
we naar elkaar 
toegegroeid, als 
gelijkgezinden.
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4-daagse reis  

Jeruzalem
20 tot 23 juni 2018

Jeruzalem, bakermat van het christendom. Waar Abraham bereid was 
zijn zoon te offeren aan God; de stad van koning David. De stad ook waar 
Jezus zijn laatste dagen doorbracht, verraden en gekruisigd werd. Waar Hij 
uit het graf is opgestaan en ten hemel is opgestegen. Tijdens deze korte 
reis bezoeken we de plaatsen die belangrijk waren in de laatste dagen van 
Zijn leven.

DAG 1 Brussel - Tel Aviv - 
Jeruzalem
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
van Brussel naar Tel Aviv. Trans-
fer naar het hotel in Jeruzalem.  
Avondmaal en overnachting.

DAG 2 Jeruzalem
Een van de bekendste plaatsen 
in Jeruzalem en een heilige plek 
voor de drie monotheïstische 
godsdiensten: de op de top van 
de berg Moria gelegen Tem-
pelberg. Volgens de bijbel is dit 
de berg waar Abraham bereid 

was zijn zoon Isaak te offeren. 
De rots waarop dit gebeurde 
bevindt zich volgens de overle-
vering precies onder de gouden 
koepel die het uitzicht van de 
Tempelberg bepaald. Zowel 
Joden, Moslims als Christenen 
zien de Tempelberg als de plek 
waar de Dag des Oordeels zal 
plaatsvinden. Als we wandelen 
op de Via Dolorosa treden we 
symbolisch in de voetsporen 
van Jezus tijdens zijn lijdens-
weg. Bezoek aan de Sint-Anna-
kerk, gebouwd op de resten van 
het ouderlijk huis van Maria, en 

de Heilig Grafkerk. Van de veer-
tien kruiswegstaties bevinden 
er zich acht langs de Via Doloro-
sa, de negende bevindt zich op 
het dak van de Heilig Grafkerk, 
de overige vijf in de kerk. Deze 
kerk, ook wel Verrijzeniskerk 
genoemd, werd volgens de 
overlevering gebouwd op de 
Calvarieberg, waar Jezus stierf 
aan het kruis, begraven werd en 
verrezen is. We wandelen verder 
naar de Klaagmuur. Naar Yad 
Vashem, een indrukwekkend 
monument ter herinnering aan 
de Holocaust.

Uw reisbegeleider:  
Nathan Rijnders

4

Israël
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Jezus van Nazareth. Wie kent Zijn naam niet? 
We zijn er als het ware mee opgegroeid. 
Jezus wordt aangehaald als leraar, als 
spiritueel leider, maar blijft als ‘Zoon van 
God’ ook een mysterie.
Hij toonde ons iets van de wereld zoals deze 
kan zijn, en zoals deze bedoeld was: een 
plaats van liefhebben. Jezus’ oproep God en 
elkaar te beminnen klonk voor het eerst in 
Galilea, maar verspreidde zich in de eeuwen 
erna over heel de wereld, en gaf vorm aan 
een rijke geschiedenis en cultuur.

DAG 3 Jeruzalem
Van op de Olijfberg hebben we 
een mooi uitzicht op de stad. 
We ontdekken samen waarom 
de Olijfberg zo’n belangrijke 
plaats innam in het leven van 
Jezus. We gaan binnen in de 
Eleonakerk, ook wel Paternos-
terkerk genoemd, waar Jezus 
het Onze Vader leerde aan zijn 
leerlingen. Op de muren van 
deze kerk zien we het Onze 
Vader in meer dan 60 verschil-
lende talen.
Bezoek aan het Dominus 
Flevit kerkje - deze kapel heeft 
de vorm van een traan en is 
gebouwd op de plaats waar 
Jezus weende over het lot van 
Jeruzalem - en aan de Kerk van 
Alle Volkeren, gebouwd met 
schenkingen uit verschillende 
landen. Wandeling in de Hof 
van Olijven waar Jezus tot God 
bad en gevangen genomen 
werd. Niet ver van de Leeu-
wenpoort en langs de weg 

naar de Hof van Olijven ligt het 
graf van Maria. 
Naar de berg Zion, het oudste 
deel van de stad, waar David 
zijn Jeruzalem stichtte en waar 
hij ook begraven werd. Het 
meest in het oog springende 
gebouw op de berg Zion is 
zonder twijfel de Dormition 
Kerk, gebouwd op de plek 
waar de maagd Maria ‘in een 
eeuwige slaap viel’. We vinden 
er ook de zaal van het Laatste 
Avondmaal en het Graf van 
Koning David.

DAG 4 Ein Karem - Tel Aviv 
- Brussel
Bij het vertrek uit Jeruzalem 
stoppen we even in Ein Karem 
waar we de Johannes de 
Doperkerk bezoeken. Verder 
naar de luchthaven van Tel 
Aviv voor de terugvlucht naar 
Brussel. n

1450 euro
Prijs per persoon op basis van  
een 2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 250 euro

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Tel Aviv 

h/t met Brussels Airlines
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 12 kg handbagage
• Verblijf in een centraal 

gelegen hotel in Jeruzalem
• Alle maaltijden vanaf het 

avondmaal op de dag van 
aankomst tot en met het 
middagmaal op de dag 
van vertrek

• Transfers en vervoer 
ter plaatse in een 
comfortabele autocar

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• Nederlandstalige lokale 
gids

• Fooien 
voor lokale gidsen en 
chauffeurs

• KBC reis-, bagage- en 
annuleringsverzekering

• Bijdrage Garantiefonds 
Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• internationaal paspoort 

(reispas)

Minimum 15 deelnemers.

Niet geschikt voor men-
sen die moeilijk kunnen 
stappen!
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8-daagse reis

Israël,  
het Heilig Land
8 tot 15 oktober 2018

Geen enkel land spreekt zo tot de verbeelding als Israël. De namen van 
haar steden klinken ons vertrouwd in de oren: Bethlehem, Nazareth, Tibe-
rias, … en natuurlijk Jeruzalem. Al deze plaatsen waarmee we vanaf onze 
kindertijd vertrouwd zijn, en die nauw verweven zijn met het Evangelie, 
bezoeken we tijdens onze pelgrimstocht doorheen het Heilige Land. We 
treden als het ware in de voetsporen van Jezus van Nazareth, en willen ons 
tijdens deze pelgrimstocht eens te meer laten leiden door Zijn Boodschap. 

DAG 1 Brussel - Tel Aviv - 
Caesarea
Vlucht van Brussel naar Tel 
Aviv. Transfer naar Caesarea. 
Overnachting.

DAG 2 Caesarea - Nazareth
We bezoeken de archeolo-
gische site van Caesarea, de 
hoofdstad van het Romeinse 

Judea waar Paulus gedurende 
twee jaar gevangen zat voor hij 
naar Rome werd gebracht. Ver-
der naar Nazareth waar Jezus 
zijn jeugd doorbracht. Bezoek 
aan de  Basiliek-van-Ma-
ria-Boodschap, volgens 
overlevering gebouwd boven 
het huis van de Heilige Familie. 
Overnachting in Nazareth.

DAG 3 Meer van Galilea
Naar het meer van Galilea waar 
een groot deel van de verha-
len uit de bijbel zich afspelen. 
Onderweg stoppen we in Kafr 
Kana waar Jezus zijn eerste 
wonder verrichtte door op een 
bruiloft water in wijn te veran-
deren. Tabgha is de plek van de 
wonderbaarlijke broodverme-

Uw reisbegeleider:  
E. H. Jos Daems

8

Israël
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Jezus van Nazareth. Wie kent Zijn naam niet? We 
zijn er als het ware mee opgegroeid. Jezus wordt 
aangehaald als leraar, als spiritueel leider, maar 
blijft als ‘Zoon van God’ ook een mysterie.
Hij toonde ons iets van de wereld zoals deze 
kan zijn, en zoals deze bedoeld was: een plaats 
van liefhebben. Jezus’ oproep God en elkaar 
te beminnen klonk voor het eerst in Galilea, 
maar verspreidde zich in de eeuwen erna over 
heel de wereld, en gaf vorm aan een rijke 
geschiedenis en cultuur.

nigvuldiging. In Kapernaüm, 
de woonplaats van Jezus en 
verschillende van zijn discipe-
len, zien we de oude synagoge 
en het huis van Petrus. Verder 
naar de Berg der Zaligsprekin-
gen waar Jezus de bergrede 
zou hebben uitgesproken. 
We ronden de dag af met een 
boottocht op het meer. Terug 
naar ons hotel in Nazareth.

DAG 4 Berg Tabor - 
Jeruzalem
Op weg naar Jeruzalem 
stoppen we op de Berg Tabor, 
die Jezus samen met zijn 
apostelen Petrus, Johannes en 
Jacobus beklom en waar de 
verheerlijking en gedaantever-
andering van Jezus plaatsvond. 
Aangekomen in Jeruzalem rij-
den we voorbij de Knesset, het 
Israëlische parlementsgebouw 
naar de berg Zion voor een be-
zoek aan het Graf van Koning 
David, de Dormition Kerk en 
het Cenakel met de zaal van 
het Laatste Avondmaal.

DAG 5 Jeruzalem
Van op de Olijfberg hebben we 
een mooi uitzicht op de stad. 
We gaan binnen in de Eleona-
kerk, ook wel Paternosterkerk 
genoemd, waar Jezus het Onze 

Vader leerde aan zijn leerlin-
gen. Bezoek aan het Dominus 
Flevit kerkje en aan de Kerk van 
Alle Volkeren, gebouwd met 
schenkingen uit verschillende 
landen. Wandeling in de Hof 
van Olijven waar Jezus tot God 
bad en gevangen genomen 
werd. Niet ver van de Leeu-
wenpoort en langs de weg 
naar de Hof van Olijven ligt het 
graf van Maria. In de namiddag 
naar Yad Vashem, een indruk-
wekkend monument ter herin-
nering aan de Holocaust.

DAG 6 Jeruzalem
Een van de bekendste plaat-
sen in Jeruzalem en een 
heilige plek voor verschillende 
godsdiensten: de op de top 
van de berg Moria gelegen 
Tempelberg. Als we wandelen 
op de Via Dolorosa treden we 
symbolisch in de voetsporen 
van Jezus tijdens zijn lijdens-
weg. Bezoek aan de kerk van 
Sint-Anna, Ecce Home en de 
Heilig Grafkerk. Deze kerk, ook 
wel Verrijzeniskerk genoemd, 
werd volgens de overlevering 
gebouwd op de plaats waar 
Jezus gekruisigd, begraven en 
weer opgestaan is. We wande-
len verder naar de Klaagmuur.

DAG 7 Bethlehem - Jaffa - 
Tel Aviv
Bethlehem, Jezus’ geboorte-
dorp. We gaan binnen in de 
Geboortekerk, met geboor-
tegrot waar een zilveren ster 
de plaats aanduidt waar Jezus 
geboren werd, en aan de Kerk 
van de Melkgrot, gebouwd op 
de plek waar de Heilige Familie 
onderdak vond tijdens de 
moordpartij op de Onschuldi-
ge Kinderen. We trekken verder 
naar Jaffa, het Bijbelse Joppa 
voor een stadswandeling door 
de smalle straatjes van de oude 
havenstad.

DAG 8 Tel Aviv - Brussel
Stadsrondrit in Tel Aviv, het 
hart van het moderne Israël. 
Het contrast met Jeruzalem 
is immens. We rijden o.a. 
langs enkele architecturale 
Bauhaus-pareltjes in de ‘Witte 
Stad’. Lichte lunch. Transfer 
naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel. n

2290 euro
Prijs per persoon op basis van  
een 2-persoonskamer:
Toeslag 1-persoonskamer: 510 euro 

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Tel Aviv 

en terug met Brussels 
Airlines

• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 12 kg handbagage
• overnachtingen in com-

fortabele hotels
• Alle maaltijden vanaf het 

avondmaal op de dag 
van aankomst tot en met 
het middagmaal op de 
dag van vertrek

• Transfers en vervoer ter 
plaatse in een comforta-
bele autocar

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• Nederlandstalige lokale 
gids

• Fooien voor lokale 

gidsen en 
 chauffeurs

• KBC reis-, bagage- en 
annuleringsverzekering

• Bijdrage Garantiefonds 
Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Andere dranken en per-

soonlijke uitgaven
• Maaltijden en dranken 

aan boord van het vlieg-
tuig

Reisdocumenten
• internationaal paspoort 

(reispas) 

Minimum 15 deelnemers

Niet geschikt voor 
mensen die moeilijk 
kunnen stappen!
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6-daagse reis 

De heiligen van  
het noorden
28 mei tot 2 juni 2018

Deze 6-daagse busreis voert ons door het noorden van Frankrijk. We 
bezichtigen een aantal van de mooiste kathedralen in Europa, waarvan 
enkelen zelfs een plaatsje hebben veroverd op de werelderfgoedlijst  
van UNESCO. We wandelen door de pittoreske straten van authentieke 
middeleeuwse stadjes, zoals Orléans - waar we kennis maken met   
Jeanne d’Arc - en Chartres. Ook een uitgebreid bezoek aan Rouen en  
aan het bedevaartsoord van Lisieux mag niet ontbreken. 

DAG 1 Brussel - Reims
In de vroege ochtend vertrek-
ken we vanuit Brussel naar het 
noorden van Frankrijk. Kort na 
de middag starten we onze reis 
in Reims; de stad waar bisschop 
Remigius de Frankische koning 
Clovis en zijn manschappen 
doopte en waar bijna alle 
Franse koningen (tot 1825) 
gekroond en gezalfd werden. 
Een rondrit geeft ons een 
schitterend overzicht van alles 
wat de stad te bieden heeft. We 
brengen een uitgebreid bezoek 

aan de gotische kathedraal. De 
middeleeuwse kathedraal staat 
vooral bekend voor zijn ontel-
bare meesterlijke beeldhouw-
werken, waarvan de engel met 
de glimlach het bekendste is.

DAG 2 Reims - Orléans
Na het ontbijt rijden we door 
naar Orléans, de stad van Jean-
ne d’Arc die ook wel gekend 
is als de maagd van Orléans. 
Jeanne werd geboren tijdens 
de Honderdjarige Oorlog, een 
machtsstrijd tussen Engelsen 

en de Fransen. Reeds als tiener 
beweert ze stemmen te horen 
van o.a. de heilige Catharina, 
Margaretha en de aartsengel 
Michaël. Onder deze godde-
lijke leiding, leidt de 17 jarige 
Jeanne de Franse troepen naar 
de overwinning in Orléans. 
Even later verlost ze ook Reims 
van de Engelsen, hetgeen haar 
meteen tot de nationale heldin 
van Frankrijk maakte. We maken 
een wandeling door het mid-
deleeuwse stadscentrum langs 
o.a. de kathedraal Sainte Croix, 

Frankrijk
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Uw reisbegeleider:  
Geert Mertens
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Theresia van Lisieux
Een van de meest vereerde heiligen van deze tijd en be-
schermheilige van Frankrijk. Al op jonge leeftijd voelde ze 
dat het haar roeping was om God te dienen en verkondigde 
ze dat ze een groot heilige wilde worden. Op 15 jarige leef-
tijd begint zij, met uitzonderlijke toestemming van de paus, 
haar kloosterleven bij de karmelietessen van Lisieux, waar 
ze twee van haar oudere zussen terug ziet en 
op 24 jarige leeftijd aan tuberculose sterft. 
Volgens Theresia, die leefde ten tijde van de 
tweede industriële revolutie, moet je in een 
tijd van nieuwe technische ontdekkingen niet 
meer moeizaam een steile trap op klimmen 
als je de lift kan nemen. De ‘kleine’ Theresia, 
zoals ze ook wel genoemd wordt, leert ons 
dat je niet noodzakelijk het grote lijden moet 
nastreven, maar dat je ook via de gewone 
dingen, kleine handelingen in het alledaagse 
leven, dichter bij God kunt komen. 

het voormalige stadhuis Groslot 
en de place du Martroi met het 
standbeeld van Jeanne d’Arc.

DAG 3 Orléans - Chartres - 
Rouen
In de ochtend trekken we 
verder naar Chartres. De stad 
wordt gedomineerd door de 
indrukwekkende gotische 
Notre Dame kathedraal; een 
kathedraal omringd door 
mythen en mysteries, met 
een opvallende verzameling 
glas-in-loodramen uit de 12de 
en 13de eeuw. De beroemdste 
reliek van de kathedraal is een 
sluier die gedragen zou zijn 
door de maagd Maria.
Een bezoek aan de oude 
binnenstad leidt ons langs 
pittoreske straten, bruggen en 
authentieke vakwerkhuizen. 
Na het middagmaal rijden we 
naar Rouen.

DAG 4 Rouen
We trekken de ganse dag uit 
om Rouen, de stad met de 100 
klokkentorens, te verkennen. 
Rouen is een ideale stad om te 
voet te verkennen. We wande-
len door schilderachtige straten 
zoals de Rue du Gros Horloge 
met het unieke 14de eeuwse 
astronomisch uurwerk en de 
Place du Vieux Marché waar 
Jeanne d’Arc in 1431 stierf op de 
brandstapel. Ook de kathedraal 

van Rouen komt uitvoerig 
aan bod. De kathedraal Notre 
Dame, een unieke combinatie 
van verschillende bouwstijlen, 
inspireerde de schilder Monet 
tot een reeks schilderijen van 
de kathedraal in verschillende 
weersomstandigheden.

DAG 5 Lisieux - Rouen
Naar Lisieux het tweede be-
langrijkste bedevaartsoord in 
Frankrijk, opgericht ter ere van 
Theresia van Lisieux die als jong 
meisje intrad bij de ongeschoei-
de Karmelietessen. We bezoe-
ken er de basiliek die gebouwd 
werd ter ere van Theresia, 
gevolgd door een misviering en 
wat vrije tijd om het heiligdom 
op eigen houtje te verkennen. 

DAG 6 Amiens - Brussel
Voordat we terug naar België 
vertrekken, stoppen we nog 
in de boeiende stad Amiens. 
De Notre Dame kathedraal 
werd in 1981 opgenomen in de 
werelderfgoedlijst van UNES-
CO en is de grootste gotische 
kathedraal van Europa. We 
sluiten onze reis af met een 
ontspannende boottocht door 
de Hortillonnages, een groot 
moerassig gebied dat werd 
omgetoverd tot een drijven-
de tuin. In de late namiddag 
rijden we terug naar België. n

995 euro
Prijs per persoon op basis van  
een 2-persoonskamer:
Toeslag 1-persoonskamer: 200 euro 

Inbegrepen
• Vervoer met een luxe- 

autocar
• Verblijf in comfortabele 

hotels
• Alle maaltijden vanaf het 

middagmaal op de eerste 
dag tot en met het mid-
dagmaal op de laatste dag

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Nederlandstalige spiritue-
le begeleiding en reisbe-
geleiding

• Fooi voor chauffeurs
• KBC reis-, bagage- en an-

nuleringsverzekering

• Bijdrage Garantiefonds 
Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum 20 deelnemers.

Niet geschikt voor mensen 
die moeilijk kunnen 
stappen!
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6-daagse reis 

In de voetsporen  
van de apostel Paulus
13 tot 18 juni 2018

Het kleine Malta is onlosmakelijk verbonden met de apostel Paulus. 
Tijdens een overtocht naar Rome leed deze apostel schipbreuk, en 
kwam hij op het eiland terecht. Paulus liet de kans niet onbenut om het 
Evangelie te verkondigen aan de eilandbewoners, en met succes. Tot 
op vandaag is Malta een van de meest katholieke landen ter wereld. We 
bezoeken plaatsen die verbonden zijn met Paulus’ verblijf daar: de plaats 
waar Paulus het eiland bereikte, de kathedraal van Mdina, het vroegere 
huis van consul Publius wiens vader door Paulus werd genezen en nog 
veel meer. Daarnaast nemen we voldoende tijd om ons te laten raken 
door de natuurlijke schoonheid van het eiland.

DAG 1 Brussel - Malta
Vlucht van Brussel naar Malta. 
Transfer naar het hotel. Over-
nachting.

DAG 2 Mdina - Rabat - 
Mosta
Zoals de namen al doen 
vermoeden zijn de Arabische 

invloeden nooit ver weg op dit 
deel van het eiland. In vroegere 
tijden, voor de ridders voet 
aan wal zetten, was Mdina de 
hoofdstad van het eiland. De 
plek ook waar adellijke families 
hun indrukwekkende paleizen 
bouwden, veilig binnen de on-
inneembare stad op de heuvel. 

De stad bestaat nog steeds 
voornamelijk uit paleizen, 
kloosters en kerken, van elkaar 
gescheiden door smalle straat-
jes en omringd door massieve 
stadswallen. De stad Rabat ligt 
tegen Mdina aan. De regio be-
roept zich er op de oorsprong 
van het Maltese Christendom 

Malta
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Uw reisbegeleider:  
E.H. Marc Messiaen
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In samenwerking met 
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Paulus
Paulus, geboren als Saulus, was van beroep 
tentenmaker en als farizeeër was hij een felle 
vervolger van de eerste Christenen. Tot Jezus 
aan hem verscheen. Hij groeide uit tot een 
van de meest invloedrijke verspreiders van 
het katholieke geloof. Tijdens een reis naar 
Rome leed hij schipbreuk voor de kust van 
Malta waar hij in korte tijd het katholieke 
geloof introduceerde. 

te zijn. Het was immers hier dat 
Paulus geleefd zou hebben tij-
dens zijn verblijf op het eiland. 
We brengen een bezoek aan de 
St.-Pauls-kerk, gebouwd boven 
de grot waar Paulus gewoond 
heeft, en aan de catacomben, 
het vroegste archeologische 
bewijs van het Christendom 
in Malta. Even verder zien we 
de Domus Romana. De villa 
dateert uit de tijd dat Paulus 
in Malta was en geeft ons een 
goed beeld van het adellijke le-
ven in die tijd. We rijden verder 
naar Mosta voor een bezoek 
aan de basiliek, gewijd aan 
Maria ten Hemelopneming. De 
Rotunda is een van ‘s werelds 
grootste niet ondersteunde 
koepelkerken en is een kopie 
van het Romeinse Pantheon.
Terug naar het hotel voor het 
avondmaal. Overnachting.

DAG 3 Gozo
Vandaag varen we naar het 
eiland Gozo. De talrijke tem-
pelruïnes en overblijfselen van 
voorbije beschavingen maken 
van het eiland één groot 
openluchtmuseum. In Nadur 
bezichtigen we de Sint-Pe-
trus-en-Paulus-basiliek.
Wandeling in Victoria, hoofd-
stad van Gozo, met zijn 
prachtige oude centrum en 
15de-eeuwse, door de tempe-
liers gebouwde, citadel. Ons 
laatste bezoek op het eiland 
brengt ons naar de Basiliek 
van Ta Pinu, een belangrijk 
bedevaartsoord voor de lokale 
bevolking ter verering van de 
Heilige Maagd.

DAG 4 Valletta
De Maltese ridders benoem-
den de havenstad tot nieuwe 
hoofdstad van Malta, en dat 
is ze al die tijd gebleven. De 
stad dankt haar naam aan de 
Grootmeester van de Orde 
van Sint Jan: Jean Parisot de la 
Valette. De meeste imposante 
16de-eeuwse gebouwen stam-

men nog uit de tijd van de 
Hospitaalridders en hebben de 
tand des tijds mooi doorstaan. 
Vanuit de Upper Baracca Gar-
dens hebben we een prachtig 
uitzicht over de grote haven 
en de drie riddersteden aan de 
overkant van de baai. De  
St.-Jans co-kathedraal met zijn 
rijkelijk interieur is de hoofd-
kerk van de Maltezer Orde. In 
het Paleis van de Grootmees-
ters zetelt nu de president. 
We bezoeken de St.-Paul 
Shipwreck kerk, een van de 
populairste kerken van Malta, 
waar enkele relieken van de 
heilige Paulus onze aandacht 
trekken.

DAG 5 Cospicua - Vittoriosa
Vandaag maken we kennis met 
de drie riddersteden: Senglea, 
Cospicua en Vittoriosa. De drie 
oude bastionsteden wer-
den gebouwd op de smalle 
schiereilanden in het oosten 
van de Grand Harbour. Hier 
verbleven de ridders voordat 
zij Valletta bouwden. We vieren 
eucharistie in de St.-Pauluskerk 
in Cospicua. Na het middag-
maal bezoeken we Vittoriosa 
waarna we tijdens de Dghajsa 
boottocht in de haven zien 
hoe indrukwekkend de steden 
overkomen van op het water.

DAG 6 Burmarrad - 
Marsaxlokk - Brussel
Onze laatste voormiddag op 
het eiland. Op weg naar de 
luchthaven stoppen we even 
in Burmarrad aan de Saint 
Paul Milqi kerk, gebouwd ter 
ere van de eerste bekering op 
Malta. Indien de tijd het toelaat 
bezoeken we ook de kerk die 
gebouwd werd op de plaats 
waar Paulus aan land kwam en 
een vuur aanstak. We lunchen 
in het kleurrijke en gezellige 
vissersdorpje Marsaxlokk. Na 
het middagmaal transfer naar 
de luchthaven voor de terug-
vlucht naar Brussel. n

1330 euro
Prijs per persoon op basis van  
een 2-persoonskamer:
Toeslag 1-persoonskamer: 178 euro 

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Malta h/t 

met Air Malta
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 10 kg handbagage
• 5 overnachtingen in een 

kwaliteitsvol 3*-hotel op 
basis van halfpension 
(avondmaal en ontbijt)

• 5 middagmalen in plaatse-
lijke restaurants

• Transfers en vervoer ter 
plaatse in een comfortabe-
le autocar

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• Nederlandstalige lokale 
gids

• Fooien voor lokale gidsen 
en chauffeurs

• KBC reis-, bagage- en an-
nuleringsverzekering

• Bijdrage Garantiefonds 
Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Andere dranken en per-

soonlijke uitgaven
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum 20 deelnemers.

Niet geschikt voor men-
sen die moeilijk kunnen 
stappen!
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5

5-daagse reis 

Rome
16 tot 20 juli 2018

Geen enkele stad ter wereld wordt zo getekend door haar geschiedenis 
als Rome, ooit het centrum van een keizerrijk dat tot de uithoeken van 
de antieke wereld reikte. In dat centrum kwamen de apostelen Petrus en 
Paulus terecht, en daar vonden zij de dood als bestraffing voor hun ver-
kondiging van het Evangelie. Toch schoot hun verkondiging wortel en 
Rome werd het centrum van de Katholieke Kerk. We laten ons meevoe-
ren op de stroom van onze geloofsgeschiedenis langsheen de klassieke 
oudheid met het Forum Romanum en het Colosseum, over de renaissan-
ce met de Piazza Navona en de Trevifontein, naar de moderne tijd met 
de geboorte van Vaticaanstad.

DAG 1  Brussel - Rome
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Rome. 
Onmiddellijk na aankomst 
rijden we naar de Aventijn, een 
van de zeven heuvels waarop 
Rome gebouwd is, vanwaar we 
een prachtig uitzicht hebben 
over de stad. Bezoek aan de 

4de-eeuwse basiliek van Santa 
Sabina. Na het middagmaal 
wandelen we langs het Forum 
Romanum en het Capitool, 
het religieuze, politieke en 
commerciële centrum van het 
oude Rome. Tijdens onze wan-
deling stoppen we onder meer 
aan het Colosseum, het goed 
bewaarde en overbekende 

amfitheater waar de Romeinen 
hun ontspanning vonden in 
brood en spelen.

DAG 2  Rome
Na het ontbijt duiken we terug 
de Romeinse en vroegchris-
telijke tijd in met een bezoek 
aan de catacomben van San 
Callisto, net buiten de stad, 

Uw reisbegeleider:  
Jürgen Soetens
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Apostel Paulus  
en Apostel Petrus
Jezus noemde Petrus ‘de rots’ waarop hij 
zijn Kerk kon bouwen. Petrus werd de 
eerste katholieke Paus. Saulus was eerst 
een felle vervolger van de christenen, 
tot Jezus aan hem verscheen. Hij 
veranderde zijn naam in Paulus en werd 
een vurige verspreider van het geloof. 
Beiden stierven in 64, op dezelfde dag, 
de marteldood in Rome. Boven hun graf 
werd een basiliek gebouwd: de Sint-
Pietersbasiliek in Vaticaanstad en de 
basiliek Sint-Paulus-buiten-de-Muren in 
Rome.

genoemd naar paus Calixtus. 
De meeste pausen uit de 3de 
eeuw liggen er begraven. Na 
het middagmaal wandelen we 
naar Vaticaanstad, de thuisha-
ven van Paus Franciscus. Een 
oppervlakte van 44 hectare 
en zo’n 850 inwoners maken 
van Vaticaanstad de kleinste 
onafhankelijke staat ter wereld. 
In het centrum van de stad-
staat vinden we het Sint-Pie-
tersplein, een van de mooiste 
pleinen ter wereld. Daar 
bezoeken we uitgebreid de 
Sint-Pietersbasiliek. Gedurende 
meer dan 120 jaar werd aan 
deze basiliek gewerkt, met als 
resultaat een van de grootste 
en rijkste kerken ter wereld. 
Naast de hoofdkerk, bezoe-
ken we ook de crypte met de 
begraafplaats van de laatste 
pausen. Wie wil kan ook de 
koepel bezoeken (facultatief ). 
Na het avondmaal kan u nog 
genieten van de unieke sfeer 
op de Piazza Navona.

DAG 3  Rome
Ontbijt en wandeling naar 
het Sint-Pietersplein voor het 
bijwonen van de Pauselijke 
audiëntie (de agenda van de 
paus voor 2018 is momenteel 
nog niet bekend, indien de 

paus niet aanwezig is, wordt 
een alternatief program-
ma voorzien). Middagmaal 
in lokaal restaurant. In de 
namiddag bezoeken de kerk 
van Sint-Jan-van-Lateranen, 
de tweede grootste kerk van 
Rome en de enige in Rome die 
zich kathedraal mag noemen. 
We hebben ook aandacht voor 
het nabijgelegen Baptisterio 
en de Scala Santa. Ook de 
Santa Maria Maggiore, een van 
de 80 Mariakerken van Rome 
met haar schitterende mozaïe-
ken, mag niet ontbreken in ons 
programma. 

DAG 4  Rome
Na het ontbijt bezoeken we de 
kerk van Sint-Juliaan-der-Vla-
mingen, de nationale kerk van 
België in Rome. Deze kleine 
kerk, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot in de tijd van 
de eerste kruistochten, ligt 
in het hart van de oude stad. 
De meeste kunstwerken die 
nu nog in de kerk te zien zijn, 
dateren uit het begin van de 
18de eeuw. Eucharistieviering. 
In de namiddag wandeling 
door het barokke Rome met 
Piazza Navona, het Palazzo 
Madama, het Pantheon, Piazza 
Colonna en uiteindelijk naar de 
Trevifontein.

DAG 5  Rome - Brussel
Ontbijt. Bezoek aan de Abbazia 
delle Tre Fontane.  Deze ‘Abdij 
van de drie fonteinen’ werd 
opgericht ten zuiden van de 
stad, op de plaats waar Paulus 
werd onthoofd door keizer 
Nero.  Nadien gaan we nog 
langs in de basiliek Sint-Pau-
lus-buiten-de-Muren, een van 
de vier pauselijke basilieken, 
gebouwd op de plaats waar de 
apostel Paulus werd begraven. 
Keizer Constantijn liet deze 
basiliek bouwen en hoewel zij 
door brand werd vernield in 
1823, is de restauratie een van 
de meest geslaagde recon-
structies van een vroegchriste-
lijke basilica. In de namiddag, 
transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar 
Zaventem. n

1235 euro
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 70 euro

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Rome en 

terug met Brussels Airlines
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 12 kg handbagage
• 4 overnachtingen in een 

centraal gelegen pel-
grimshotel

• Alle maaltijden vanaf het 
middagmaal op de eerste 
dag tot en met het mid-
dagmaal op de laatste dag

• Transfers en vervoer ter 
plaatse in comfortabele 
autocar

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• Fooien voor de chauffeur
• KBC reis-, bagage- en an-

nuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds 

Reizen
• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Minimum 18 deelnemers.

Niet geschikt voor men-
sen die moeilijk kunnen 
stappen!
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5-daagse reis 

Assisi
10 tot 14 september 2018

Het Italiaanse stadje Assisi zal voor altijd verbonden blijven met de naam 
Franciscus: de jonge wildebras die uitgroeide tot een van de grootste 
heiligen van de Katholieke Kerk. Franciscus koos voor een radicale navol-
ging van het Evangelie. In een tijd van oorlog en geweld bracht Francis-
cus een boodschap van vrede en naastenliefde. Zijn liefde ging verder 
dan louter die voor zijn medemens. Zij ging uit naar de hele schepping. 
Al snel kreeg Franciscus volgelingen, waaronder de jonge edelvrouw 
Clara. Tijdens deze pelgrimstocht wandelen we door Assisi in de voet-
sporen van Franciscus en Clara, en laten we ons raken door de schoon-
heid van de natuur in Umbrië.

DAG 1  Brussel - Assisi
Vlucht van Brussel naar 
Rome. Transfer naar Assisi. De 
ommuurde stad gebouwd op 
de hellingen van de Monte 
Subasio is erin geslaagd haar 
middeleeuwse karakter te be-
houden. De vele verhalen over 
het leven en de wonderen van 
Franciscus van Assisi houden 
de herinnering aan deze heili-
ge ‘van hier’ bijzonder levendig. 

Middagmaal in het hotel.
‘s Namiddags bezoeken we het 
nabijgelegen Rivotorto waar de 
eerste volgelingen van Francis-
cus van Assisi samen leefden. 
Later trokken de volgelingen 
naar Porziuncola, waar zich nu 
de Basilica di Santa Maria degli 
Angeli bevindt. Deze enorme 
basiliek werd gebouwd over de 
kapel van Porziuncola, waarin 
Franciscus Clara tot ‘echtgeno-

te van Christus’ wijdde. Op de 
plek waar Franciscus in 1226 
overleed in de ziekenzaal van 
de fraters bevindt zich nu de 
Capella del Transito.

DAG 2  Assisi
Vandaag bezoeken we eerst de 
Basilica di San Francesco. De 
basiliek bestaat uit meerdere 
gebouwen boven elkaar die op 
een reusachtige boogconstruc-

Uw reisbegeleiders:  
E.H. Marc Messiaen en  

Martine Segers
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Franciscus &  
Clara van Assisi
Franciscus liet zijn rijke leven achter om 
navolging te geven aan de leer van Christus. 
Hij koos voor een leven in armoede en 
koppelde geloof aan alomvattende liefde. 
In zijn Zonnelied predikt hij liefde voor 
mens, dier en natuur. Chiara Offreduccio 
hoorde op jonge leeftijd de verhalen over 
Franciscus. Ze was 18 jaar toen ze hem voor 
het eerst ontmoette en sloot zich bij hem 
aan. Chiara werd de eerste abdis van de 
orde der Clarissen, bij ons ook wel gekend 
als ‘de Arme Klaren’.

tie rusten: diep in de grond ligt 
de crypte met het graf van de 
heilige Franciscus, daarboven 
de gedrongen benedenkerk 
met een mooi gewelf, fresco’s 
en de kerkschat, helemaal bo-
venaan de gotische bovenkerk 
met fresco’s van Giotto die het 
leven van Franciscus uitbeel-
den. Middagmaal in het hotel.
‘s Namiddags rijden we naar 
de Eremo delle Carceri. Deze 
kluizenarij ligt midden in een 
bos van steeneiken. Nadat 
Franciscus hier een boom 
gezegend had, zou daaruit een 
groot aantal vogels zijn opge-
vlogen: een symbool van de 
verspreiding van de francisca-
nen over de hele wereld. Via 
nauwe doorgangen van het 
klooster, komt men in de grot 
van Sint-Franciscus. 

DAG 3  Gubbio - Assisi
Na het ontbijt trekken we naar 
Gubbio. Gubbio was in de 
middeleeuwen een machtige, 
welvarende stad die een be-
langrijke rol speelde in het le-
ven van Franciscus. De straten, 
gebouwen, kerken en huizen 
hebben er hun oorspronkelijke 
bekoring niet verloren en het 
oude middeleeuwse aanzicht 
van de stad is bijzonder goed 
bewaard gebleven. We gaan 
te voet op verkenning langs 
de voornaamste gebouwen: 
de kerk van San Francesco, 
de prachtige Piazza Grande 
met het Palazzo dei Consoli, 
de Dom en het Dogenpaleis. 
Na het middagmaal in een 
lokaal restaurant trekken we 
naar Assisi, voor een verdere 
verkenning van de stad. In de 
late namiddag voorzien we 
een eucharistieviering.

DAG 4  San Gimignano - 
Siena
Daguitstap naar San Gimig-
nano en Siena in Toscane. 
Het landschap van de Chi-
anti-streek is overweldigend 
mooi. Behalve de beroem-
de wijn vindt men er ook 
oude provinciesteden, rijk 
aan geschiedenis en kunst, 
kloosters en villa’s, burchten en 
vestingdorpen. Eerste halte is 
San Gimignano, een middel-
eeuws stadje op de top van 
een heuvel in het hart van het 

Toscaanse land met zijn vele 
middeleeuwse torens. Stads-
wandeling over de sfeervolle 
Piazza della Cisterna naar 
de Piazza del Duomo. Mid-
dagmaal in de vorm van een 
picknick.
Bezoek aan Siena, de oker-
kleurige, gotische kunststad 
gebouwd op drie heuvels 
midden in de Toscaanse 
hoogvlakte. Het onregelma-
tige, door uitgestrekte wallen 
ommuurde stadsplan en 
de talloze paleizen langs de 
kronkelende straten maken er 
een uiterst sfeervolle stad van. 
We wandelen naar de Piazza 
del Campo, een licht aflopend 
plein in de vorm van een 
schelp en geplaveid met bak-
stenen. Tenslotte bezoeken we 
het pronkstuk van de gotiek in 
Toscane: de Duomo. Vooral het 
plaveisel met inlegwerk, het 
koorgestoelte met weelderig 
houtsnijwerk en de beroemde 
kansel van Pisano trekken onze 
aandacht.

DAG 5  Assisi
Het Convento di San Damiano. 
Het klooster en het aangren-
zende kerkje staan op een 
eenzame plek te midden van 
cipressen en olijfbomen. Hier 
werd Franciscus zich bewust 
van zijn roeping en schreef hij 
het Zonnelied. Het strenge, 
sobere interieur vormt een 
ontroerend voorbeeld van 
een 13de-eeuws franciscaner-
klooster. Daarna bezoeken we 
de Santa Chiara, de kerk van 
de Heilige Clara. De kerk zelf 
werd 2 jaar na de dood van 
Clara gebouwd en bevat een 
crypte met een bergkristallen 
kist, waarin haar gebalsemde 
lichaam rust. Het wereldbe-
roemde kruisbeeld van San 
Damiano hangt in het aan-
grenzende San Giorgio-kerkje. 
Na het middagmaal vertrekken 
we naar de luchthaven van 
Rome voor de terugvlucht naar 
Brussel. n

1045 euro
Prijs per persoon op basis van een 2-per-
soonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 80 euro 

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Rome en 

terug met Brussels Airlines 
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 12 kg handbagage
• 4 overnachtingen in een 

goed 3*-hotel
• Alle maaltijden vanaf het 

middagmaal op de eerste 
dag tot en met het mid-
dagmaal op de laatste dag

• Transfers en vervoer ter 
plaatse in comfortabele 
autocar

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• Fooien voor de chauffeur

• KBC reis-, bagage- en an-
nuleringsverzekering

• Bijdrage Garantiefonds 
Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum 18 deelnemers.

Niet geschikt voor men-
sen die moeilijk kunnen 
stappen!
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7-daagse reis

Langs de Pelgrimsroute 
van Sint Benedictus
22 tot 28 september 2018

Door de regio Lazio, in het centrum van Italië, lopen verschillende pel-
grimsroutes die eindigen in Rome. We vinden er ook de pelgrimsweg 
van Sint Benedictus. Deze route loopt van Norcia tot Montecassino. Wij 
spitsen ons in deze reis toe op het zuidelijke deel van de tocht. We ver-
trekken in Subiaco waar Benedictus als kluizenaar leefde en eindigen 
in Montecassino waar de heilige stierf. Na onze tocht met Benedictus 
verkennen we samen Rome.

DAG 1 Brussel - Rome - 
Castel Gandolfo - Fiuggi
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Rome. We 
vertrekken onmiddellijk naar 
de kleine stad Castel Gandolfo 
in de Albaanse heuvels. Hier 
vinden we de pauselijke zo-
merresidentie terug, onderge-
bracht in de Villa Barberini. We 
wandelen door de prachtige 

tuinen, waar we onder andere 
de ruïnes van een Romeins am-
fitheater kunnen bewonderen. 
In de late namiddag trekken we 
door naar ons hotel in Fiuggi.

DAG 2 Subiaco - Fiuggi
We nemen vandaag onze tijd 
voor een uitgebreid bezoek 
aan Subiaco. Sint Benedictus 
trok zich hier gedurende drie 
jaar terug in een grot, waar hij 

zijn leven als kluizenaar vol-
ledig wijdde aan God. Vervol-
gens stichtte hij verschillende 
abdijen, waar alle monniken 
dezelfde geloften aflegden 
van armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid aan de abt. 
De moeder abdij, Sacro Speco, 
werd gebouwd tegen de 
heuvelwand boven de grot 
waar Benedictus verbleef. Een 
bezoek aan het nabijgelegen 

Uw reisbegeleider:  
Jürgen Soetens
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klooster van Santa Scolastica, 
opgedragen aan zijn twee-
lingzus, kan niet ontbreken. 
We eindigen de dag met een 
stadswandeling door het histo-
rische centrum van de stad.

DAG 3 Collepardo - Casamari 
- Fiuggi
Nabij Collepardo, in de bergen 
omringd door bossen, vinden 
we de Certosa di Trisulti terug. 
Oorspronkelijk was op deze 
locatie een Benedictijnse abdij 
te vinden. In het begin van de 
13de eeuw werd de huidige 
structuur gebouwd en door 
paus Innocentius III toegewezen 
aan de Kartuizerorde. We laten 
ons verrassen door de prachtig 
versierde apotheek van het 
klooster. We rijden verder langs 
de pelgrimsweg naar de abdij 
van Casamari. Het klooster vindt 
zijn oorsprong in 1095, toen 
een priestergemeenschap zich 
onderwierp aan de regel van 
Benedictus. In 1151 werd het 
door de Cisterciënzers volledig 
herbouwd. Een prachtig staaltje 
van cisterciënzergotiek.

DAG 4 Montecassino - 
Roccasecca - Anagni - Fiuggi
De Cammino van San Benedet-
to heeft als eindbestemming 

Montecassino, waar Benedictus 
rond 529 het klooster stichtte 
dat aan de basis lag van de 
Benedictijnse orde. Hij verbleef 
hier tot aan zijn dood in 547 
en werd begraven in de crypte 
van het klooster. De prachtige 
gebouwen werden volledig 
gerestaureerd na bombar-
dementen in WO II. De rijk 
versierde basiliek herbergt de 
relieken van Benedictus en zijn 
zuster Scolastica. In de namid-
dag bezoeken we Roccasecca, 
de geboorteplaats van de 
heilige Thomas van Aquino. We 
brengen in Anagni een bezoek 
aan het historisch centrum en 
bezichtigen de unieke fresco’s 
in de crypte van de kathedraal.

DAG 5 Tivoli - Rome
Op weg naar Rome stoppen we 
in het mooie stadje Tivoli voor 
een bezoek aan de Villa d’Este 
met zijn prachtige tuinen en 
fonteintjes. Verder naar Rome 
waar we een bezoek brengen 
aan Vaticaanstad, de thuisha-
ven van Paus Franciscus.

DAG 6 Rome
We nemen onze tijd voor een 
uitgebreid stadsbezoek. We 
laten ons meevoeren door de 
geschiedenis van ons geloof 
langsheen de klassieke oud-
heid met het colosseum, over 
de renaissance met de Piazza 
Navona. Tijdens onze wande-
ling hebben we extra aandacht 
voor de invloeden van Sint 
Benedictus in de stad.

DAG 7 Rome - Brussel
Ontbijt. Bezoek aan de Abbazia 
delle Tre Fontane.  Deze ‘Abdij 
van de drie fonteinen’ werd 
opgericht ten zuiden van de 
stad, op de plaats waar Paulus 
werd onthoofd door keizer 
Nero.  Nadien gaan we nog 
langs in de basiliek Sint-Pau-
lus-buiten-de-Muren, een van 
de vier pauselijke basilieken, 
gebouwd op de plaats waar de 
apostel Paulus werd begraven. 
In de namiddag, transfer naar 
de luchthaven voor de terug-
vlucht naar Zaventem. n

Benedictus van Nursia
Stichter van de orde der Benedictijnen. Geboren in de 5de 
eeuw na Christus uit een adellijke familie genoot Benedictus 
van een goede opvoeding. Na zijn studies in Rome trekt hij 
zich gedurende 3 jaar als kluizenaar terug in een grot in Su-
biaco; een leven dat hij na lang aandringen opgeeft wanneer 
hij abt wordt van een groep kluizenaars. Enkele jaren later 
keert hij terug naar Subiaco waar zich een groep gelijk-
gezinden rond hem verzamelt. Uiteindelijk trekt hij naar 
Montecassino waar hij een klooster sticht en de rest van 
zijn leven doorbrengt. Om zijn steeds groter wordende 
kloostergemeenschap goed te kunnen leiden schreef 
hij de bekende Regula Benedicti. Een beknopte maar 
volledige handleiding voor het leven in het klooster 
waarin de dag van een monnik wordt opgedeeld in 
acht uren van gebed, acht uren werk en acht 
uren rust. Deze regel bleek een groot succes 
en verspreidde zich al snel over verschillen-
de kloostergemeenschappen. Mede hierom 
wordt Benedictus van Nursia vaak aanzien 
als de vader van het kloosterleven.

1580 euro
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 125 euro

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Rome en 

terug met Brussels Airlines
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 12 kg handbagage
• Overnachtingen in een 

comfortabel hotel in Fiug-
gi en in Rome

• Alle maaltijden vanaf het 
middagmaal op de eerste 
dag tot en met het mid-
dagmaal op de laatste dag

• Transfers en vervoer ter 
plaatse in comfortabele 
autocar

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• Fooien voor de chauffeur
• KBC reis-, bagage- en an-

nuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds 

Reizen
• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart!

Minimum 18 deelnemers

Niet geschikt voor men-
sen die moeilijk kunnen 
stappen !
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8-daagse staptocht

Van Viterbo naar Rome
29 september tot 6 oktober 2018

Naast de route naar Santiago de Compostela is de via Francigena een 
van de meest bewandelde pelgrimsroutes. Deze tocht kent zijn start in 
Canterbury en gaat over Frankrijk en Zwitserland naar Rome. Wij concen-
treren ons op de laatste etappes van de tocht van Viterbo naar Rome. We 
wandelen door het prachtige Italiaanse landschap om dan vervolgens te 
eindigen op het Sint-Pietersplein in Rome.

DAG 1 Brussel - Rome - 
Viterbo
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Rome. 
Transfer naar Viterbo waar 
de laatste etappe van de Via 
Francigena vertrekt. Het mid-
deleeuwse dorp was in de 13de 
eeuw een toevluchtsoord van 
verschillende pausen en kardi-

nalen. Nadat de pausverkiezing 
in het begin van de 13de eeuw 
3 jaar bleef aanslepen, werden 
hier de fundamenten gelegd 
van het moderne conclaaf. 

DAG 2 Viterbo - Vetralla
Samen beginnen we aan 
onze staptocht vanuit Viterbo. 
We wandelen onder meer 
langs wegen uitgehouwen in 

tufsteen en langs prachtige 
olijfgaarden. Ons eindpunt 
van de dag is Vetralla met zijn 
romaanse Sint-Franciscuskerk.

DAG 3 Vetralla - Sutri
We zetten onze reis verder over 
de glooiende heuvels richting 
Sutri. We stappen door bossen 
en langs de ontelbare haze-
laars van Matrino voorbij Torre 

Uw reisbegeleider: 
Bart Van Thielen

8
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Apostel Paulus en 
Apostel Petrus
Jezus noemde Petrus ‘de rots’ waarop hij zijn 
Kerk kon bouwen. Petrus werd de eerste 
katholieke Paus. Saulus was eerst een felle 
vervolger van de christenen, tot Jezus aan 
hem verscheen. Hij veranderde zijn naam 
in Paulus en werd een vurige verspreider 
van het geloof. Beiden stierven in 64, op 
dezelfde dag, de marteldood in Rome. 
Boven hun graf werd een basiliek gebouwd: 
de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad en 
de basiliek Sint-Paulus-buiten-de-Muren in 
Rome.

d’Orlando, het grafmonument 
van Lucius Plancus, een van 
de belangrijkste veldheren in 
Gallië. We treden Sutri binnen 
via de Porta Vecchia. 

DAG 4 Sutri - Campagnano 
di Roma
De weg leidt ons vandaag 
tussen de olijfbomen en de 
wijnranken van Sutri naar Cam-
pagnano di Roma.

DAG 5 Campagnano di 
Roma - La Storta
Op onze voorlaatste stapdag 
hebben we La Storta voor 
ogen als eindbestemming. We 
trekken onder andere door het 
schitterende natuurdomein 
Parco di Veio. Middenin het 
park vinden we het dorpje For-
mello, genaamd naar de pijpen 
die er in de Etruskische tijd 
werden ingegraven om water 
af te voeren.

DAG 6 La Storta - Rome
Met Rome voor ogen beginnen 
we aan onze laatste wandeling 
over de Via Trionfale. Aan de 

rand van de stad stoppen we 
op de Monte Mario, waar we 
een eerste blik werpen op de 
indrukwekkende Sint-Pieters-
basiliek. Daarna gaan we in 
rechte lijn naar het Sint-Pie-
tersplein.

DAG 7 Rome
We nemen onze tijd voor een 
uitgebreid stadsbezoek. We 
laten ons meevoeren door de 
geschiedenis van ons geloof 
langsheen de klassieke oud-
heid met het Colosseum, over 
de renaissance met de Piazza 
Navona, naar de moderne tijd 
met de geboorte van Vaticaan-
stad.

DAG 8 Rome
Laatste bezoeken in de stad. In 
de namiddag, transfer naar de 
luchthaven voor de terug-
vlucht naar Zaventem. n

1625 euro
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 120 euro

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Rome en 

terug met Brussels Airlines
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 12 kg handbagage
• Overnachtingen in pel-

grimshotels op basis van 
halfpension

• Middagmaal of lunchpak-
ket van dag 1 tot en met 
dag 8

• Transport van de bagage 
tijdens de staptocht

• Autocartransfer van Rome 
naar Viterbo en naar de 
luchthaven van Rome

• Alle toegangsgelden voor 
de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en 

reisbegeleiding
• Fooien voor de chauffeur
• KBC reis-, bagage- en an-

nuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds 

Reizen
• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• geldige Belgische 

identiteitskaart.

Minimum 16 -  
maximum 18 deelnemers.
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13-daagse staptocht

Van Astorga naar  
Santiago de Compostela
15 tot 27 september 2018

In hun zoektocht naar herbronning vatten velen de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela aan. Met deze staptocht wordt de kans geboden 
om het verlangen naar rust en bezinning te verwezenlijken. Vanuit Astor-
ga stappen we de laatste 280 kilometer naar Santiago de Compostela. Een 
tocht op de Camino is echter meer dan alleen maar tot rust komen. Het is 
ook een weg van ontmoeting: het ontmoeten van andere pelgrims die om 
hun redenen en op hun manier op zoek zijn. Het is niet enkel wandelen 
naar een bepaald punt, maar ook zich openstellen voor wie ons op deze 
weg tegemoet komt. Kortom, je willen laten raken door het onverwachte…

Spanje

fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k
fo

to
: s

hu
tt

er
st

oc
k

fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k

fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k

13
Uw reisbegeleiders:  
Daniël De Klerck en  

Elfrida Vandendriessche
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Sint Jacobus
Jacobus de Meerdere was een van Jezus’ 
apostelen. Na Jezus’ Hemelvaart trok 
Jacobus, net als de overige apostelen, 
de wereld in om de Blijde Boodschap te 
verkondigen. Uiteindelijk zou dit hem het 
leven kosten. Koning Herodes liet hem met 
het zwaard ter dood brengen. Jacobus 
is zo de eerste van de leerlingen die de 
marteldood sterft. Volgens de legende 
vluchtten zijn volgelingen met zijn 
overblijfselen naar Santiago de Compostela.

DAG 1 Brussel - Oviedo - 
Astorga
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
naar Oviedo. Transfer per auto-
car naar Astorga voor onze eer-
ste overnachting. Onderweg 
genieten we van het prachtige 
landschap.

DAG 2 Astorga - Rabanal del 
Camino
Staptocht naar Rabanal del 
Camino, als pleisterplaats 
reeds vernoemd in de oudste 
pelgrimsgidsen. We trekken 
door het land van de Maraga-
tos. Bezoek aan Castrillo de los 
Polvazares. 

DAG 3 Rabanal del Camino - 
Molinaseca
Vandaag stappen we naar 
Molinaseca. De weg loopt over 
de Montes de Léon en leidt 
ons langs het Cruz de Ferro 
waar pelgrims traditiegetrouw 
een steen neerleggen. Een 
beklijvend stukje Camino.

DAG 4 Molinaseca - 
Villafranca del Bierzo
We trekken langs de tempe-
liersstad Ponferrada en langs 
de wijngaarden van de Bierzo. 
Onze tocht eindigt vandaag in 
Villafranca del Bierzo, ook wel 
‘Klein Santiago’ genoemd.

DAG 5 Villafranca del Bierzo 
- O Cebreiro
Te voet naar O Cebreiro. Vanaf 
Ambasmestas begint de klim 
naar dit oude pelgrimsoord. 
Mooie uitzichten staan ons 
als beloning te wachten. We 
overnachten in het stemmi-
ge dorpje met zijn Keltische 
invloeden.

DAG 6 O Cebreiro - 
Triacastela
Tocht naar Triacastela. Vanaf 
de Sierra kijken we uit over het 
groene Galicië. Op de pas Alto 
de San Roque komen we langs 
het standbeeld van ‘de pelgrim 
die tegen de wind en de regen 
in worstelt’. Een foto en een 
kort moment van bezinning 
waard.

DAG 7 Triacastela - Sarria
Naar Sarria. Een etappe over 
groene heuvels, door boe-
rendorpen en over de Alto de 
Riocabo pas. Vaak trekken we 
langs corredoiras, oude weg-
getjes tussen de authentieke 
dorpen in.

DAG 8 Sarria - Portomarin
We stappen naar Portomarin. 
De weg leidt ons langs meer 
dan twintig kleine dorpjes en 
gehuchten over heel wat oude 
wegen. We steken kleine wa-
terlopen over op doorwaadba-
re plaatsen of over stapstenen.

DAG 9 Portomarin - Palas 
de Rei
Tocht naar Palas de Rei. Eerst 
trekken we over een bergrug 
met granietrotsen en heide. 
We hebben uitzicht op het dal 
van de Miño. In Palas de Rei 
bereiken we het laagland van 
Galicië.

DAG 10 Palas de Rei - Arzúa
We stappen verder naar Arzúa. 
Vandaag wandelen we door 
glooiend boerenland. Hórreos, 
typische Galicische maïsop-
slagplaatsen van natuursteen 
trekken de aandacht. Net zoals 
enkele oude stenen kruisen: 
cruzeiros.

DAG 11 Arzúa - Lavacolla
We trekken tot Lavacolla waar 
de pelgrims zich vroeger in de 
beek wasten. Zo maakten ze 
zich klaar om proper, maar ook 
innerlijk gereinigd Santiago 
de Compostela binnen te 
stappen.

DAG 12 Lavacolla - Santiago 
de Compostela
Onze eindbestemming komt 
in zicht. We vertrekken via de 
Monte de Gozo, de berg van 
de vreugde. Hier zien we voor 
het eerst de torens van de ka-
thedraal. Om 12u00 nemen we 
deel aan de pelgrimsmis. In de 
namiddag bezoek aan de stad.

DAG 13 Santiago de 
Compostela - Brussel
Transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Brus-
sel via Madrid. n
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1418 euro
Prijs per persoon op basis van  
een 2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 281 euro

Inbegrepen 
• Vluchten Brussel-Oviedo 

en Santiago de Compos-
tela-Brussel (telkens via 
Madrid) met Iberia

• Luchthaventaksen 
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 8 kg handbagage
• Autocartransfer van Ovie-

do naar Astorga
• 12 overnachtingen in 

pelgrimshotels langs de 
Camino op basis van half-
pension

• Transport van de bagage 
tijdens de staptocht

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• KBC reis-, bagage- en an-
nuleringsverzekering

• Bijdrage  
Garantie-
fonds Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Middagmalen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Eventuele inkomgelden
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Minimum/maximum:  
16 deelnemers

Deze tocht wordt als echte pelgrimstocht opgevat. We maken 
deel uit van de grote groep pelgrims die onderweg zijn. Iedere 
dag wordt er 20 à 25 kilometer gestapt. De hostals waarin we 
slapen liggen op de Camino. Ze zijn op pelgrims afgestemd 
en zijn vaak ontmoetingsplaatsen rond het avondmaal. 
Tijdens het stappen hebben we enkel een dagrugzak nodig. 
Een busje begeleidt ons en vervoert de bagage.
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9-daagse staptocht

Van Santiago de Compostela 
naar Muxía
3 tot 11 september 2018

In hun zoektocht naar herbronning vatten velen de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela aan. Een buitenbeentje onder de camino’s is de 
Camino Fisterra die - in tegenstelling tot de andere camino’s - in Santiago 
de Compostela vertrekt. Deze weg wordt vooral belopen door pelgrims 
die al wat kilometers op de teller hebben staan en deze tocht naar het 
einde van de wereld, er graag bijnemen. Wij stappen van Santiago de 
Compostela naar Muxía.

DAG 1 Brussel - Santiago de 
Compostela
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
naar Santiago de Compostela. 
Transfer naar het hotel. Avond-
maal en overnachting.

DAG 2 Santiago de 
Compostela - Negreira
Staptocht naar Negreira. 
We laten de kathedraal van 
Santiago de Compostela achter 
ons. Na nauwelijks een half 
uur stappen we al volop in het 

groen. We trekken door kleine 
woonkernen. Eens we de Alto 
do Mar de Ovellas (275 m) over 
zijn is het niet ver meer naar 
Negreira.

Spanje
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Uw reisbegeleiders:  

 E.P. Dees Van Caeyzeele en 
Johan Binnard
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Sint Jacobus
Jacobus de Meerdere was een van Jezus’ apostelen. 
Na Jezus’ Hemelvaart trok Jacobus, net als de overige 
apostelen, de wereld in om de Blijde Boodschap te 
verkondigen. Uiteindelijk zou dit hem het leven kosten. 
Koning Herodes liet hem met het zwaard ter dood 
brengen. Jacobus is zo de eerste van de leerlingen die 
de marteldood sterft. Volgens de legende 
vluchtten zijn volgelingen met zijn 
overblijfselen naar Santiago de Compostela.

DAG 3 Negreira -  A Picota 
Mazaricos
We verlaten Negreira langs het 
Migranten Monument. Tot op 
de dag van vandaag verlaten 
jongeren noodgedwongen de 
streek op zoek naar werk en een 
beter leven. Bossen wijken voor 
akkers en van op de heuvels 
zien we prachtige vergezichten.

DAG 4 A Picota Mazaricos 
-  Cee
We trekken van A Picota Ma-
zaricos naar Cee. Voordat we 
het havenstadje Cee bereiken, 
trekken we eerst door de vallei 
van de Xallas. De beklimming 
van de heuvel (250 m) wordt 
beloond met een prachtig 
zicht op de Costa del Muerto 
en het stadje Cee, het eind-
punt voor vandaag.

DAG 5 Cee - Fisterra
Fisterra (Galicisch) of Finisterra 
(Spaans) is ongetwijfeld het 
hoogtepunt van deze gelijk-
namige Camino. Fisterra, het 
einde van de wereld - tot Co-
lumbus het tegendeel bewees 

- is de plek waar de apostel 
Jacobus voor het eerst voet 
aan wal zou hebben gezet op 
het Iberisch Schiereiland.

DAG 6 Fisterra - Lires
Vandaag trekken we aan een 
gematigd tempo verder naar 
Lires.

DAG 7 Lires - Muxía
We vangen het laatste stuk 
van deze staptocht aan die 
ons langs de prachtige, woeste 
Spaanse kust naar Muxía 
brengt. Voor velen - en ook 
voor ons - het eindpunt van de 
Camino Fisterra

DAG 8 Muxía - Santiago de 
Compostela
In de voormiddag transfer naar 
Santiago de Compostela waar 
we de pelgrimsmis bijwonen. 
Vrije namiddag.

DAG 9 Santiago de 
Compostela - Brussel
Transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Brus-
sel via Madrid. n
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1125 euro
Prijs per persoon op basis van  
een 2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer: 155 euro

Inbegrepen 
• Vluchten Brussel-Santiago 

de Compostela-Brussel 
(telkens via Madrid) met 
Iberia

• Luchthaventaksen 
• 23 kg ingecheckte bagage 

en 8 kg handbagage
• Transfer h/t van de lucht-

haven van Santiago de 
Compostela naar het hotel 
in de stad.

• Transfer van Muxía naar 
Santiago de Compostela

• 8 overnachtingen in 
pelgrimshotels langs de 
Camino op basis van half-
pension

• Transport van de bagage 
tijdens de staptocht

• Spirituele begeleiding en 
reisbegeleiding

• KBC reis-, 
bagage- en 
annulerings-
verzekering

• Bijdrage  
Garantie-
fonds Reizen

• BTW en taksen

Niet inbegrepen
• Middagmalen
• Dranken en persoonlijke 

uitgaven
• Eventuele inkomgelden
• Maaltijden en dranken aan 

boord van het vliegtuig

Reisdocumenten
• geldige identiteitskaart

Min. 16 - max. 18 deelnemers

  Deze tocht wordt als echte pelgrimstocht opgevat. We 
maken deel uit van de grote groep pelgrims die onderweg 
zijn. Iedere dag wordt er 20 à 25 kilometer gestapt. De 
hostals waarin we slapen liggen op de Camino. Ze zijn op 
pelgrims afgestemd en zijn vaak ontmoetingsplaatsen 
rond het avondmaal. Tijdens het stappen hebben we 
enkel een dagrugzak nodig. Een busje begeleidt ons en 
vervoert de bagage.
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U bent, onder bepaalde voorwaarden, 
verzekerd tegen:
• Annuleringskosten tot max. 10.000 euro per persoon mits 

een vrijstelling van: 
• 50 euro per persoon voor reizen van maximum 

 1.000 euro per persoon
• 75 euro per persoon voor reizen van meer dan  

1.000 euro per persoon
Vb. in geval van ernstige ziekte of ongeval van uzelf, ernstige 
ziekte met levensgevaar van kind of ouder.

• Bagagekosten tot max. 1.000 euro per persoon mits een 
vrijstelling van 75 euro per persoon.

• Bijstand personen: tot 50.000 euro per persoon mits een 
vrijstelling van 75 euro per persoon.

Georganiseerde  
bedevaartreizen  
en pelgrimstochten  
voor groepen vanaf 15 personen.

KBC reis-, bagage- en 
annuleringsverzekering: 

steeds inbegrepen
Deze KBC reisverzekering ‘Reizen in groep’ is inbegrepen in 

onze prijzen, tenzij anders vermeld.
Hieronder vindt u een uittreksel uit de polis. De volledige 

verzekeringspolis met vermelding van alle voorwaarden is op 
eenvoudige vraag verkrijgbaar.

Belangrijk: in geval van annulering 
moet u Omnia Travel zo snel als mo-

gelijk schriftelijk verwittigen.

Contacteer ons:
Omnia Travel - Afdeling Bedevaarten & Pelgrimstochten
Mgr. Ladeuzeplein 15,  3000 LEUVEN 
T. 016/24.38.16
bedevaarten@omniatravel.be

U wil een bedevaartreis 
of pelgimstocht in groep 
organiseren?

Heeft uw gezelschap 
altijd al eens een stuk(je) 
van de Camino naar 
Compostela willen 
bewandelen?

Dankzij onze jarenlange 
ervaring en specialisatie 
in het organiseren 
van bedevaarten, 
pelgrimstochten en 
staptochten bent u 
bij ons aan het juiste 
adres om uw reis op 
maat samen te stellen, 
ongeacht de bestemming.
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Inschrijvingsformulier ingevuld terug bezorgen aan:
Omnia Travel, Dienst Bedevaarten, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Tel. 016/24.38.16 • Fax. 016/24.38.02 • E-mail: bedevaarten@omniatravel.be

Naam en voornaam:

Straat Nr. Bus 

Postcode Gemeente

Telefoon GSM * Noodnummer 
thuisblijver

E-mail

* Geef bij voorkeur steeds uw gsm-nummer op, dat kan handig zijn als noodnummer vóór en tijdens de reis

reserveert volgende reis uit de brochure ‘Bedevaarten en Pelgrimstochten Landelijke Beweging 2018’

Bestemming Afreisdatum Pagina

DEELNEMERS: Gelieve de namen van alle deelnemers voor wie u inschrijft, inclusief uzelf, te noteren.
Zeer belangrijk: gelieve de namen te vermelden zoals ze vermeld staan op de identiteitskaart of het internationaal paspoort

Naam en voornaam Geboortedatum Adres (indien verschillend van  hierboven)

1

2

3

4

5

KAMERKEUZE (aankruisen wat van toepassing is)

n 2-persoonskamer n 1-persoonskamer n 2-persoonskamer met aparte bedden

n 3-persoonskamer (enkel voor bestemming Lourdes)

BAGAGE enkel voor vliegtuigreizen naar Lourdes (aankruisen indien van toepassing)

n wenst 20 kg extra bagage bij te boeken aan 20 euro per persoon.

EVENTUELE OPMERKINGEN

Algemeen:  

Dieetvereisten:

ROLSTOELGEBRUIKER (aankruisen wat van toepassing is)

n neemt eigen rolstoel mee (manueel en plooibaar zonder batterij) n wenst enkel een rolstoel op de luchthaven

n moeilijk te been, maar kan enkele stappen zetten n moeilijk te been, maar kan enkele trappen doen

OPGELET! Onze reizen zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers, met uitzondering van de bestemming Lourdes. Wij kunnen echter geen rolstoel voor u garan-
deren in Lourdes. Indien u een rolstoel nodig heeft ter plaatse, dan neemt u die best mee vanuit België. Zorg ook voor een begeleider die uw rolstoel duwt in 
Lourdes.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en betaalt het voorschot/saldo bij ontvangst van de bestelbon/factuur.

Datum:        Handtekening:
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Praktische informatie

IDENTITEITSKAART of PASPOORT
Voor de meeste reizen volstaat een Belgische identiteitskaart met 
chip, nog minstens geldig tot na terugkeer naar België. Voor de reizen 
naar Israël dient u in het bezit te zijn van een internationaal paspoort 
(reispas) dat geldig blijft tot minimum 6 maanden na terugkeer.
Bij elke reis staat duidelijk vermeld welke documenten u nodig hebt.
Kinderen jonger dan 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids 
ID. Indien de kinderen niet vergezeld worden door beide ouders, is 
vaak een aparte toestemming van de ouder(s) vereist.
Indien u niet beschikt over de Belgische nationaliteit dient u zich te 
informeren bij uw ambassade.

VERTREKPLAATSEN
Voor alle vliegtuigreizen uit deze brochure is het vertrek- en aan-
komstpunt de luchthaven van Zaventem (Brussel Nationaal). Vervoer 
van uw woonplaats naar de luchthaven en terug dient u zelf te 
regelen.
Voor de trein- en busreis worden meestal twee (soms drie) centraal 
gelegen en vlot te bereiken opstapplaatsen voorzien. De keuze voor 
deze opstapplaatsen wordt gemaakt op basis van de woonplaats van 
de ingeschreven reizigers. De opstapplaatsen zijn nog niet gekend 
bij het verschijnen van deze brochure.

BAGAGE
Vanaf dit jaar vraagt ook TUI fly (bestemming Lourdes) een extra 
supplement voor ruimbagage (= de bagage die ingecheckt 
wordt). Met uw vliegtuigticket hebt u recht op 10 kg handbagage. 
Hou steeds rekening met de veiligheidsmaatregelen in verband 
met vloeistoffen.
Volstaat het toegestane aantal kilo’s handbagage in uw reserva-
tie niet? 
Boek dan op voorhand een extra valies (max. 20kg) die u dan kan 
inchecken op de luchthaven. U kan bagage bijboeken tot een 
week voor het vertrek. Op deze manier spaart u tijd en geld uit, 
want voordien bijboeken is goedkoper dan op de luchthaven. De 
extra bagage wordt verrekend op uw factuur.
Voor een valies van max. 20 kg ingecheckte bagage heen en 
terug betaalt u € 20.
Indien u er voor kiest om de extra bagage op de luchthaven te 
betalen, betaalt u voor diezelfde valies € 40 of meer.

FYSIEKE CONDITIE
Deelname aan onze reizen vereist een goede fysieke conditie.
Onze reizen zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers, met uitzonde-
ring van de bestemming Lourdes. Hoe jammer wij dit ook vinden… 
bepaalde bestemmingen zijn niet geschikt voor personen die slecht 
te been zijn. Ook al wordt tijdens een rondreis een groot deel van 
het traject per autocar afgelegd, tijdens de geplande bezoeken 
wordt heel wat gestapt. Neem contact op met Omnia Travel indien u 
twijfelt of u een bepaalde reis fysiek aankan.
In Lourdes is men wel voorzien op personen met speciale noden. 
Wij kunnen echter niet garanderen dat er bij aankomst in Lourdes 
een rolstoel voor u beschikbaar is. Indien u een rolstoel nodig heeft 
ter plaatse, dan neemt u die best mee vanuit België. Uw rolstoel 
(manueel, plooibaar en zonder batterij) gaat gewoon mee in het 

vliegtuig en u krijgt assistentie in de luchthaven. Gelieve dit steeds 
te vermelden op het moment van de reservatie. Zorg ook voor een 
begeleider die uw rolstoel duwt in Lourdes.

MAALTIJDEN
Bij elke reis staat duidelijk vermeld welke maaltijden inbegrepen zijn 
in de prijs.
Indien u speciale vereisten hebt in verband met de maaltijden (glu-
tenvrij, suikervrij, …) gelieve dit dan te vermelden op het moment 
van de reservering. 

REISVERZEKERING
Voor elke reis uit deze brochure is een reisverzekering inbegrepen. 
Deze omvat een annuleringsverzekering, een reisbijstandsverzeke-
ring en een bagageverzekering. Een korte samenvatting vindt u te-
rug op pag. 32. De volledige polis kan u opvragen in elk Omnia Travel 
reiskantoor. De adressen hiervan vindt u terug op de achterflap van 
deze brochure.
Belangrijk: indien u genoodzaakt bent uw reis te annuleren dient u 
Omnia Travel zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. Wanneer 
u meldt dat u dient te annuleren om medische redenen, krijgt u for-
mulieren die uw behandelende arts moet invullen. U bezorgt deze 
ingevulde formulieren, samen met het medisch attest terug aan 
Omnia Travel, wij zorgen ervoor dat er een dossier wordt geopend 
bij KBC Verzekeringen. Indien KBC Verzekeringen de reden van an-
nulering aanvaardt, worden de kosten van de annulering door hun 
terugbetaald, mits afhouding van de vooraf bepaalde vrijstelling.

REISBEGELEIDERS
Een van onze grote troeven zijn de ervaren reisbegeleiders. Deze 
worden met grote zorg geselecteerd door de Landelijke Beweging. 
Waar mogelijk wordt de naam van de begeleider vermeld bij de reis. 
Indien de aangekondigde reisbegeleider wegens ziekte of andere 
uitzonderlijke omstandigheden de reis niet kan begeleiden, wordt 
gezorgd voor een waardige vervanging.

BOEKING, BETALING, REISDOCUMENTEN
Wie een reis uit deze brochure reserveert, ontvangt per post 2 exem-
plaren van de bestelbon/factuur.
Eén exemplaar is voor eigen gebruik. Het andere exemplaar dient 
u ondertekend terug te bezorgen aan Omnia Travel. Mogen wij u 
vragen om alle gegevens nog eens grondig na te lezen. 
Zeer belangrijk: de naam van de reiziger moet overeenkomen met 
de officiële naam zoals vermeld op de identiteitskaart. Gelieve, 
indien dit niet het geval is, de aanpassingen te noteren op het exem-
plaar van de bestelbon dat u aan Omnia Travel terugstuurt.
Bij ondertekening van de bestelbon dient een voorschot van 30% 
van de totale reissom betaald te worden. Alle gegevens hiervoor 
vindt u terug op de bestelbon. Het saldo dient uiterlijk 45 dagen vóór 
het vertrek te worden betaald. U ontvangt hier geen nieuwe factuur 
voor. Indien u minder dan een maand voor het vertrek boekt, wordt 
onmiddellijk de betaling van de volledige reissom gevraagd.
De reisdocumenten ontvangt u ten laatste 2 weken voor het vertrek 
van de reis. 
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BETALINGSVOORWAARDEN
Bij ondertekening van de bestelbon dient een voorschot van 30% van 
de reissom betaald te worden. Het saldo dient uiterlijk 45 dagen vóór 
het vertrek te worden betaald. Indien de reiziger minder dan 1 maand 
voor afreis reserveert, wordt de volledige som onmiddellijk betaald.

WIJZIGINGEN
Door de deelnemer(s):
• wijziging van data en/of bestemming: hiervoor zijn de bepalingen 

van annulering van toepassing
• andere wijzigingen (schrijfwijze naam, kamerindeling, …)

• Voor Lourdesreizen: indien de reisorganisator de wijziging kan 
uitvoeren zal hiervoor 25 EUR per persoon aangerekend worden.

• Voor andere bestemmingen: de kosten variëren naargelang de 
luchtvaartmaatschappij en de door hun vastgelegde voorwaar-
den. Wijzigingskost op aanvraag.

Door Omnia Travel:
• indien door de vervoerders, de hotelier of de uitvoerder van andere 

diensten wijzigingen worden opgelegd aan Omnia Travel waardoor 
een verandering van reisdata noodzakelijk blijkt, verwittigd Omnia 
Travel alle ingeschreven reizigers, die op dat moment het recht 
hebben om de reis kosteloos te annuleren.

• ingeval er iets gewijzigd wordt aan de verblijfsaccommodatie zorgt 
Omnia Travel voor een gelijkwaardige of betere accommodatie. 
Dat zal geen weerslag hebben op de prijs, maar geeft de reiziger 
evenmin het recht zijn reis te annuleren zonder kosten.

• als er zich wijzigingen voordoen aan de diensten door omstandig-
heden waar Omnia Travel geen vat op heeft, dan kan Omnia Travel 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ongemakken en/of 
kosten die hieruit ontstaan.

• wanneer de aangekondigde reisbegeleider wegens ziekte of uit-
zonderlijke omstandigheden verhinderd is, heeft Omnia Travel het 
recht voor vervanging te zorgen. Uiteraard voorziet Omnia Travel in 
dat geval een reisbegeleider die dezelfde meerwaarde kan bieden 
aan de reis. In dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn van enig 
recht op compensatie, terugbetaling of kosteloze annulering door 
de reiziger.

ANNULERING
Door de deelnemer(s):
De reiziger kan te allen tijde annuleren. Deze annulering brengt 
echter de volgende kosten met zich mee:
• vanaf de inschrijving tot en met 60 kalenderdagen vóór afreis: 

10 % van de reissom met een minimum van 25 EUR per persoon, 
vermeerderd met de door de luchtvaartmaatschappij aangereken-
de kosten.

• vanaf 59 kalenderdagen vóór afreis tot en met 31 kalenderdagen 
vóór afreis: 30 % van de reissom per persoon, vermeerderd met de 
door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.

• vanaf 30 kalenderdagen vóór afreis tot en met 16 kalenderdagen 
vóór afreis: 60 % van de reissom per persoon, vermeerderd met de 
door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.

• vanaf 15 kalenderdagen vóór afreis tot en met 8 kalenderdagen 
vóór afreis: 80 % van de reissom per persoon en/of de door de 
luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.

• vanaf 7 kalenderdagen vóór afreis alsook bij het niet opdagen van 
de deelnemer bij het vertrek, is de volledige reissom verschuldigd.

Door Omnia Travel:
• als voor een bepaalde reis het aantal inschrijvingen onvoldoende 

mocht blijken, verwittigd Omnia Travel ten minste 30 dagen voor 
afreis de ingeschreven reizigers. Alle reeds door de reiziger aan 
Omnia Travel betaalde bedragen worden in dat geval meteen 
terugbetaald.

• als een bepaalde reis niet kan plaatsvinden ingevolge omstandig-
heden die Omnia Travel niet kon voorzien op het ogenblik dat het 
contract ondertekend werd, verwittigt Omnia Travel de ingeschre-
ven reizigers en betaalt onmiddellijk alle door de reizigers reeds 
aan Omnia Travel betaalde bedragen terug. Mochten zulke omstan-
digheden zich voordoen tijdens de reis dan treft Omnia Travel de 
maatregelen in het belang van de reiziger.

REISDOCUMENTEN
Wie een reis uit deze brochure boekt, ontvangt per post 2 exempla-
ren van de bestelbon/factuur. Eén exemplaar is voor eigen gebruik. 
Het andere exemplaar dient u ondertekend terug te bezorgen aan 
Omnia Travel. Mogen wij u vragen om alle gegevens eens grondig 
na te lezen. Zeer belangrijk: de naam van de reizigers moet overeen-
komen met de officiële naam zoals vermeld op de identiteitskaart. 
Gelieve, indien dit niet het geval is, de aanpassingen te noteren op 
het exemplaar van de bestelbon dat u aan Omnia Travel terugstuurt.

PRIJSZETTING
Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend volgens de gegevens 
gekend op 15/10/2017. Voor de verblijven en andere diensten in 
het buitenland volgens de tarieven en de wisselkoersen die op 
15/10/2017 golden. 
Het reiscontract wordt afgesloten onder de bepalingen vervat in de 
‘Algemene Verkoopsvoorwaarden van Omnia Travel’, aangevuld met 
de gegevens uit de brochure ‘Bedevaarten en Pelgrimstochten 
Landelijke Beweging 2018’. Wij vestigen speciaal uw aandacht op 
de annuleringsregeling.

De algemene reisvoorwaarden van de vzw Geschillen-
commissie Reizen sturen wij u graag toe op eenvoudig  
verzoek. U kunt ze tevens raadplegen op onze website  
www.omniatravel.be.

Omnia Travel is verzekerd tegen financieel onver-
mogen bij het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen van de reisorganisa-
tor en/of reisbemiddelaar met wie u een contract 
afsloot, kan u een beroep doen op het Garantie-
fonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot 
uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact 
op te nemen met het Garantiefonds Reizen. Deze laatste kan u als 
volgt bereiken: Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel. Tel. 
02/240.68.00. Fax. 02/240.68.08. E-mail: mail@gfg.be

VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. 
Vergunning: 1121

®  

 

 
 

 
GARANT I E FONDS
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Reserveren kan:

Telefonisch
Voor informatie en reservering 
kan u ons van maandag tot  
en met vrijdag tussen 9u00  
en 17u00 telefonisch bereiken  
op 016/24.38.16.

Op www.omniatravel.be
Via dit webadres komt u op 
de website van Omnia Travel. 
Onder ‘Reizen in groep/
Bedevaartreizen’ krijgt u een 
overzicht van ons volledig 
aanbod en de beschikbare 
afreisdata. U kan ‘online’ 
inschrijven via het elektronisch 
reserveringsformulier.

Via e-mail naar  
bedevaarten@omniatravel.be
U kan ons een e-mail sturen 
om te reserveren of om extra 
informatie te vragen.

Natuurlijk kan u ook nog 
steeds reserveren door het 
inschrijvings formulier op  
pag. 33 ingevuld op te sturen 
naar Omnia Travel, Dienst 
Bedevaarten, Mgr. Ladeuzeplein 
15, 3000 Leuven en bent u meer 
dan welkom in een van onze 
Omnia Travel reiskantoren.

Leuven Antwerpen Brussel Gent Hasselt Roeselare
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen@omnia-
travel.be

Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen
Tel. 03/202.93.87
antwerpen@omniatravel.be

Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12
brussels@omniatravel.be

Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40
vakantiereizen.gent@
omniatravel.be

De Schiervellaan 9
3500 Hasselt
Tel. 011/28.51.30
hasselt@omniatravel.be

Polenplein 17A
8800 Roeselare
Tel. 051/20.31.82
roeselare@omniatravel.be

Onze Omnia Travel reiskantoren
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