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Beste Pelgrim,

Je houdt de nieuwe brochure voor bedevaarten en pelgrimstochten 
van de Landelijke Beweging in de hand. Ik wil je daarvoor van 
harte bedanken. Een bedevaart of pelgrimstocht ondernemen 
begint inderdaad met het raadplegen van een brochure. 
Ik ben ervan overtuigd dat jij hierin je gading kunt vinden en we 
jou binnenkort mogen begroeten op één van onze bedevaarten 
naar Lourdes of pelgrimstochten.

In het aanbod van bedevaarten naar Lourdes, valt meteen op dat 
we naast de vertrouwde twee-, vier- en vijfdaagse bedevaarten 
vanaf dit jaar ook tweemaal een driedaagse bedevaart aanbieden. 
We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat we hiervoor 
geïnteresseerde pelgrims kunnen aanspreken. Een andere, 
belangrijke wijziging voor onze bedevaarten naar Lourdes, 
is zeker het feit dat we na 22 jaar in hotel Christ Roi, besloten 
hebben om te verblijven in een ander hotel. Het viersterren- 
hotel Astrid, dat gebouwd werd in 2012, voldoet zeker aan de 
wensen van de pelgrim anno 2020. Verder in de brochure vind 
je een gedetailleerde beschrijving met foto’s van dit hotel.

Voor de sportievelingen onder ons, blijven de staptocht vanuit 
Astorga naar Santiago de Compostela én de staptocht van 
Compostela naar Muxia en ‘het einde van de wereld’ een 
vaste waarde.

Terug van weggeweest is de combinatie van Rome en Assisi. 
Na een bezoek aan de wereldstad Rome eindigen we onze 
pelgrimstocht in de voetsporen van Sint Franciscus en de heilige 
Clara, en worden we ondergedompeld in de rust en de ascese 
van Assisi. Zeker de moeite waard.

Ik wil je bedanken omdat je ook dit jaar kiest voor een 
bedevaart of pelgrimstocht van de Landelijke Beweging en 
wens je een geïnspireerde en deugddoende tocht toe waarbij 
je tijd en ruimte krijgt om even het alledaagse achter te laten, 
jezelf (opnieuw) op het spoor te komen en nadien met 
hernieuwde moed en kracht verder te kunnen.

Onze gewaardeerde begeleiders doen er alles aan om jouw 
bedevaart of pelgrimstocht te doen slagen. Samen met hen 
hoop ik jou binnenkort te mogen verwelkomen.

Van harte dank.

Namens het Bedevaartcomité.

Jos Daems
Algemeen Proost Boerenbond en Landelijke Gilden.
Voorzitter van het Bedevaartcomité.
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Lourdes
Maria heeft door de 
eeuwen heen een grote 
plaats gekregen in de 
geloofsbeleving van 
veel katholieken. Sinds 
de verschijningen aan 
Bernadette is Lourdes 
de beroemdste en 
drukstbezochte 
Maria-bedevaart-
plaats van de wereld 
geworden. Het kapelletje 
waar Maria om had 
gevraagd, zijn de crypte 
en twee basilieken 
geworden die op 

elkaar gebouwd zijn. 
Dagelijks bezoeken 
duizenden pelgrims 
de bron en de heilige 
plaatsen.

Een bedevaart naar 
Lourdes biedt u de kans 
om u te laten inspireren 
door de bijzondere, 
religieuze sfeer van 
Lourdes en door het 
geloof dat hier op een 
aparte manier zicht-
baar wordt. 

U zal hier vele andere 
bedevaarders ontmoe-
ten van verschillende 
nationaliteiten en 
kunnen genieten van 
hun gezelschap en 
misschien ook wel van 
hun verhaal.
In Lourdes voelt u vrede 
en vreugde, geloof en 
liefde. U ervaart er de 
stille verbondenheid 
met anderen. U komt 
tot rust. U voelt u 
gedragen door het 
gebed en geloof van 

duizenden anderen die 
zich net als u met twijfel 
en vrees vastklampen 
aan een klein geloof en 
sprankeltje hoop.

‘Het grootste 
mirakel van 
Lourdes?’

Een mirakel van vriend-
schap, van verbon-
denheid, van elkaar 
dragen in gebed. 
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Wij bieden - geheel vrijblijvend - een evenwichtig programma aan. 
Het programma werd samengesteld met de bedoeling om de bedevaart zinvol en 
aangenaam te laten verlopen. Daarnaast voorziet het programma voldoende tijd om op 
eigen ritme en volgens eigen verlangens een persoonlijke invulling te geven aan uw 
bedevaart. U bent van harte welkom om ons te vervoegen.

De vluchten naar Lourdes 
worden uitgevoerd door 
TUI fly of haar partners. 

De maaltijden aan boord 
zijn niet inbegrepen. U kunt 
eventueel een snack kopen 
aan boord of - voor de heen-
reis - iets kleins meenemen 
van thuis. Er wordt een ontbijt 
voorzien bij aankomst in het 
hotel in Lourdes.

Met uw vliegtuigticket 
heeft u recht op 10 kg 
handbagage.

Volstaat het toegestane aan-
tal kilo’s handbagage in uw 
reservatie niet? 
Boek dan op voorhand een 
extra koffer (max. 20kg) 
die u kunt inchecken op de 
luchthaven. U kunt bagage 
bijboeken tot een week voor 
het vertrek. Op deze manier 
spaart u tijd en geld uit, want 

voordien bijboeken is goed-
koper dan op de luchthaven. 
De extra bagage wordt 
verrekend op uw factuur. 

Voor een koffer van max. 
20 kg ingecheckte bagage 
heen en terug betaalt u 
€ 36. 

Indien u er voor kiest om de 
extra bagage op de luchtha-
ven te betalen, betaalt u voor 
diezelfde koffer € 40 of meer.

Steeds meer reizigers nemen 
een handbagage trolley mee 
aan boord.  De kans bestaat 
dat er op drukke vluchten te 
weinig ruimte is in de cabine 
voor alle handbagage. 
De luchtvaartmaatschappij 
behoudt het recht om uw 
handbagage te vervoeren in 
het ruim indien zij dat nodig 
achten. 
Uw handbagage wordt dan 
- zonder extra kost - inge-
checkt. 

Ons hotel 
Hotel Astrid ****
Dit sfeervol ingericht, recent gebouwd hotel (2012) is gelegen 
op 5 minuten stappen van het heiligdom. Het hotel beschikt over 
114 ruime kamers, waaronder enkele kamers met voldoende plaats 
voor maximum 4 volwassenen of 2 volwassenen met 3 kinderen. 
De brasserie met bar, het aangename buitenterras, 
de TV-lounge, de 3 liften en een souvenirwinkel dragen bij tot 
een zorgeloos verblijf in dit hotel. In het hotel is gratis WiFi 
beschikbaar.

De kamers zijn modern ingericht en beschikken elk over 
airconditioning, satelliet-TV, telefoon, een kluisje, 
een haardroger en een aparte badkamer met wasbak,
douche of bad en wc. 

Sommige kamers (en badkamers) werden ingericht met 
aandacht voor deelnemers met een fysieke beperking.  

De maaltijden worden bereid op basis van een breed assorti-
ment verse en lokale producten. Het ontbijt is in buffetvorm met 
o.a. verschillende soorten brood en beleg, viennoiseries, vers 
fruit, cornflakes, muesli, fruitsap en verschillende soorten koffie 
en thee. ‘s Middags (2 gangen) en ‘s avonds (3 gangen) wordt 
er aan tafel bediend. Heeft u nood aan een speciaal dieet? 
Laat het ons gerust weten.

Vluchten
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MAANDAG 
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor het vertrek 
naar Lourdes. Bij aankomst in het hotel ontbijt en korte groeps-
vergadering. Groet aan de Grot. Videofilm over de bood-
schap van Lourdes. Na het middagmaal in het hotel volgt de 
kamerverdeling. Nadien brengen we een bezoek aan de stad 
Lourdes. Deze stadswandeling staat in het teken van het leven 
van Bernadette met o.a. een bezoek aan de Molen van Boly, 
het Cachot, de parochiekerk en het Hospice. Openingsviering 
en sacramentsprocessie. Avondmaal in het hotel. Om 21u00 
neemt de groep deel aan de Mariale lichtprocessie (kaarsen-
processie).

DINSDAG
Afscheidsviering. Kruisweg. Facultatieve deelname aan de 
verzoeningsviering of vrije tijd. Na het vrije middagmaal trans-
fer naar de luchthaven van Toulouse voor de terugvlucht naar 
Brussel.

Dit is een voorbeeld hoe het programma er uit zou kunnen zien.
De begeleiders zijn vrij om het programma aan te passen, 
indien de omstandigheden of de groep die zij begeleiden, 
hier om vragen.

Lourdes 
2-daagse reis

Data
1 juni tot 2 juni 
7 september tot 8 september

Prijs 
€ 419 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 40 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 15 deelnemers

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel: 05u50
Lourdes: 07u50

Toulouse: 18u20
Brussel: 20u05

€

Een ideale formule voor personen 
voor wie het niet mogelijk is om 
vier of vijf dagen in Lourdes door 
te brengen.
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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 van het hotel naar de luchthaven van 
Toulouse bij vertrek

• Verblijf in hotel Astrid ****, verblijfstaksen 
• Alle maaltijden van het ontbijt op de dag van aankomst tot 

en met het ontbijt op de dag van vertrek
• Geestelijke begeleiding en reisbegeleiding
• Gebedenboekje en bedevaartkenteken 

• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds Reizen
• BTW en taksen 

Niet inbegrepen

• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Middagmaal op de dag van terugkeer
• Ingecheckte bagage 

 
 Reisdocumenten 

• Geldige identiteitskaart

MAANDAG 
Samenkomst in de luchtha-
ven van Zaventem voor het 
vertrek naar Lourdes. 
Bij aankomst in het hotel 
ontbijt en korte groepsverga-
dering. Groet aan de Grot. 
Videofilm over de boodschap 
van Lourdes. Middagmaal in 
het hotel en kamerverdeling. 
Na het middagmaal vrije 
tijd tot de openingsviering 
omstreeks 16u00.
Sacramentsprocessie.

DINSDAG
Kruisweg en daarop volgend 
verzoeningsviering. Na het 
middagmaal in het hotel 

bezoeken we de stad Lourdes. 
Deze stadswandeling staat in 
het teken van het leven van 
Bernadette met o.a. een be-
zoek aan de Molen van Boly, 
het Cachot, de parochiekerk 
en het Hospice. Avondmaal 
in het hotel. Om 21u00 neemt 
de groep deel aan de 
Mariale lichtprocessie 
(kaarsenprocessie).

WOENSDAG
Internationale 
eucharistieviering.
Na het vrije middagmaal 
transfer naar de luchthaven 
van Toulouse voor de
terugvlucht naar Brussel.

Lourdes
3-daagse reis van maandag tot woensdag

Data
29 juni tot 1 juli
20 juli tot 22 juli

Prijs 
€ 519 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 80 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 15 deelnemers

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel: 05u50
Lourdes: 07u50

Toulouse: 18u20
Brussel: 20u05

€

Dit is een voorbeeld hoe het programma er uit zou kunnen zien. 
De begeleiders zijn vrij om het programma aan te passen, indien de omstandigheden of de groep die zij begeleiden, hier om vragen.
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Voor de 2 en 3-daagse reis naar Lourdes:
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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 Astrid **** , verblijfstaksen
• Alle maaltijden van het ontbijt op de dag van aankomst tot 

en met het ontbijt op de dag van terugkeer
• Geestelijke begeleiding en reisbegeleiding
• Gebedenboekje en bedevaartkenteken 

• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds Reizen
• BTW en taksen

Niet inbegrepen

• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Ingecheckte bagage 

Reisdocumenten 

• Geldige identiteitskaart

VRIJDAG 
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor het 
vertrek naar Lourdes.
Bij aankomst in het hotel 
ontbijt en korte groepsverga-
dering. Groet aan de Grot. 
Inleidende film over Lourdes 
en het heiligdom.
Na het middagmaal kamer-
verdeling en vrije tijd tot de 
openingsviering omstreeks 
16u00.

ZATERDAG
Kruisweg en daaropvolgend 
verzoeningsviering.
Na het middagmaal bezoeken 
we de stad Lourdes. 
Deze stadswandeling brengt 
ons naar de plaatsen die een 
rol hebben gespeeld in het leven 
van Bernadette, de jonge 
molenaarsdochter aan wie 
Maria verscheen. 
Sacramentsprocessie.
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 
terugvlucht naar Brussel.

Lourdes
4-daagse vliegtuigreis van vrijdag tot maandag

Data
5 juni tot 8 juni
3 juli tot 6 juli
10 juli tot 13 juli
31 juli tot 3 augustus

Prijs 
€ 659 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 120 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 15 deelnemers

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel: 05u50
Lourdes: 07u50

Lourdes: 08u45
Brussel: 10u45

€

Dit is een voorbeeld hoe het programma er uit zou kunnen zien.
De begeleiders zijn vrij om het programma aan te passen, indien de omstandigheden of de groep 
die zij begeleiden, hier om vragen.
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Prijs 
€ 739 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 160 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 15 deelnemers

Data
25 mei tot 29 mei
1 juni tot 5 juni
8 juni tot 12 juni
24 augustus tot 28 augustus 
7 september tot 11 september

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel: 05u50
Lourdes: 07u50

Lourdes: 08u45
Brussel: 10u45

€

MAANDAG
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor het vertrek 
naar Lourdes. Bij aankomst in het hotel ontbijt en korte groeps-
vergadering. Groet aan de Grot. Inleidende film over Lourdes 
en het heiligdom. Na het middagmaal kamerverdeling en vrije 
tijd tot de openingsviering omstreeks 16u00.

DINSDAG
Kruisweg en daaropvolgend verzoeningsviering. Na het 
middagmaal bezoeken we de stad Lourdes. Deze stadswande-
ling staat in het teken van het leven van Bernadette, het kleine 
herdersmeisje aan wie Maria verscheen. Sacramentsprocessie. 

WOENSDAG
Internationale eucharistieviering. 
Na het middagmaal vertrekken diegenen die zich hiervoor 
ingeschreven hebben op de geplande uitstap. 
Om 21u00 neemt de groep deel aan de Mariale lichtprocessie 
(kaarsenprocessie).

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

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

Lourdes  
5-daagse vliegtuigreis van maandag tot vrijdag

Dit is een voorbeeld hoe het programma er uit zou kunnen zien.
De begeleiders zijn vrij om het programma aan te passen, 
indien de omstandigheden of de groep die zij begeleiden, 
hier om vragen.

Voor de 4 en 5-daagse reis naar Lourdes:
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NAAM VAN DE REIZIGER
Na boeking ontvangt u van Omnia Travel per e-mail en/of per 
post een bevestiging van uw boeking.
 
Zeer belangrijk: de naam van de reiziger moet overeen-
komen met de officiële naam zoals vermeld op de
identiteitskaart. Officiële voornaam dus, geen roepnaam. 
Gelieve dit na te kijken op uw bestelbon/factuur en ons 
te verwittigen indien dit aangepast dient te worden. 

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. 
Onze Lourdes bedevaarten worden altijd vergezeld door een 
priester die de groep geestelijk zal begeleiden.

VERTREKPLAATSEN
Voor alle vliegtuigreizen uit deze brochure is het vertrek- en 
aankomstpunt de luchthaven van Zaventem (Brussel Nationaal). 
Vervoer van uw woonplaats naar de luchthaven en terug dient 
u zelf te regelen.

IDENTITEITSKAART OF PASPOORT
Voor alle reizen in deze brochure volstaat een Belgische 
identiteitskaart met chip, nog minstens geldig tot na terugkeer 
naar België. 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.

FYSIEKE CONDITIE
Deelname aan onze reizen vereist een goede fysieke conditie. 
Hoe jammer wij dit ook vinden… onze reizen zijn niet geschikt 
voor rolstoelgebruikers en/of personen die niet goed kunnen 
stappen, met uitzondering van de bestemming Lourdes. 
Neem contact op met Omnia Travel indien u twijfelt of u een 
bepaalde reis fysiek aankunt. 
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 heeft in verband met 
de maaltijden (glutenvrij, suikervrij, …) vernemen we dat graag 
op het moment van de reservering. 

REISVERZEKERING
Voor elke reis uit deze brochure is een reisverzekering inbegrepen. 
Deze omvat een annuleringsverzekering, een reisbijstandsver-
zekering en een bagageverzekering. Een korte samenvatting 
vindt u terug op pag. 20. De volledige polis kunt u opvragen in 
elk Omnia Travel reiskantoor.
Belangrijk: indien u genoodzaakt bent uw reis te 
annuleren dient u Omnia Travel zo snel als mogelijk op 
de hoogte te brengen. 

REISDOCUMENTEN
Een pakketje met praktische informatie over de reis, ontvangt u 
met de post ten laatste 2 weken voor het vertrek van de reis.

Praktische info

10 11
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Pelgrimstochten
Ontelbaar is het aantal 
pelgrims dat elk jaar 
op weg gaat naar 
plaatsen die om hun 
religieuze betekenis 
aantrekkingskracht op 
hen uitoefenen. 
Christelijke pelgrimages 
ontstonden al in de 
tweede eeuw na Chris-
tus met bedevaarten 
richting Rome, 
Constantinopel en 
Jeruzalem. 
De traditionele 
Christelijke bedevaart-
plaatsen zijn veelal 
gelinkt aan de 
begraafplaats van een 
heilige. Bij de recentere 

bedevaartplaatsen 
gaat het meestal om 
een verschijning.

Waarom gaan 
mensen op 
pelgrimstocht?

Om verschillende 
redenen zo blijkt. 
Vaak is de tocht een 
moment om te herbron-
nen, is er de nood om 
de dagelijkse zorgen 
even opzij te zetten. 
Een poosje afstand te 
nemen van het 
hectisch bestaan en 
na te denken over het 
leven. Even vaak echter 

gaat men op zoek naar 
een luisterend oor, iets 
of iemand waar men 
zijn noden, zijn verhaal 
aan kwijt kan zonder 
beoordeeld te worden.

De weg naar Santiago 
‘El Camino‘ wordt al 
sinds de kruistochten 
gelopen door pelgrims 
van over de hele 
wereld. Jacobus was, 
samen met zijn broer 
Johannes, één van de 
apostelen die door 
Jezus geroepen werd 
om hem te volgen.

In Rome, het hart van 
de katholieke kerk en 
thuisbasis van de paus, 
bezoeken jaarlijks 
miljoenen gelovigen 
het graf van Petrus.
In 2020 combineren 
we Rome met het Assisi 
van de heilige Francis-
cus. 

In Polen combineren 
we een bezoek aan de 
Zwarte Madonna van 
Czestochowa met een 
moderne heilige paus, 
Johannes Paulus II, die 
100 jaar geleden in 
Polen geboren werd.
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Italië
6-daagse vliegtuigreis naar Rome & Assisi
We combineren de christelijke hoogtepunten van de bruisende wereldstad Rome... met de stilte, rust en 
vrede die Assisi, de stad van Franciscus, uitstraalt. In Rome leggen we de focus op Vaticaanstad en de 
Pauselijke Basilieken. In de smalle straatjes van Assisi met zijn oude gebouwen en de versierde gevels 
lijkt de tijd te hebben stilgestaan en wanen we ons zo terug in de middeleeuwen. 
Op weg van Rome naar Assisi genieten we van een prachtig zicht over smalle valleien en kleine dorpjes 
die vastgekleefd lijken op de scherpe bergruggen.

DAG 1  Brussel - Rome
Samenkomst in de luchthaven
van Zaventem voor de 
rechtstreekse vlucht naar 
Rome. We wandelen samen 
naar het Piazza Campidoglio 
waar we het ruiterstandbeeld 
van Marcus Aurelius en de 
beroemde wolvin van Rome 
terugvinden. In de namiddag 
bezoeken we 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 nabij-
gelegen Baptisterio en de 
Scala Santa. Ook de Santa 
Maria Maggiore, een van de 
80 Mariakerken van Rome met 
haar schitterende mozaïeken, 
mag niet ontbreken in ons 
programma.

DAG 2  Vaticaanstad
We nemen onze tijd voor een 
bezoek aan Vaticaanstad. 
Een oppervlakte van 44 
hectare en zo’n 850 inwoners 
maken van Vaticaanstad de 
kleinste onafhankelijke staat 
ter wereld. In het centrum van 
de stadstaat vinden we het 
Sint-Pietersplein, een van de 
mooiste pleinen ter wereld. 
Daar bezoeken we uitge-
breid 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, bezoeken 
we ook de crypte met de 
begraafplaats van de laatste 
pausen. In de namiddag 
wandeling door het barokke 
Rome met de Trevifontein, het 
Pantheon, Piazza Colonna 
en uiteindelijk naar de Piazza 
Navona.

DAG 3  Rome - Assisi
Ontbijt en wandeling naar 
het Sint-Pietersplein voor het 
bijwonen van de Pauselijke 
audiëntie (de agenda van de 
paus voor 2020 is momenteel 
nog niet bekend, indien de 
paus niet aanwezig is, wordt 
een alternatief programma 
voorzien). We sluiten ons 
verblijf in Rome af met een 
bezoek aan de basiliek van 
Sint-Paulus-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 reconstruc-
ties van een vroegchristelijke 
basilica. Na het bezoek 
brengt de autocar ons naar 
Assisi.

DAG 4  Assisi
Bezoek aan de Basilica 
di San Francesco. Diep in 
de grond bevindt zich de 
crypte met het graf van 
St.-Franciscus. Daarboven 
de gedrongen benedenkerk 
met een mooi gewelf, fresco’s 
en de kerkschat en helemaal 
bovenaan de lichte gotische 
bovenkerk met fresco’s van 
Giotto die het leven van 
St.-Franciscus uitbeelden. 
’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 opgevlogen: een 
symbool van de verspreiding 
van de franciscanen over de 
hele wereld. Via nauwe door-
gangen van het klooster, komt 
men in de grot van Franciscus 
en de vroegere refter.

DAG 5 Assisi
Naar het nabijgelegen 
Rivotorto waar de eerste vol-
gelingen van Franciscus 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 
‘echtgenote van Christus’ 
wijdde. Op de plek waar 
Franciscus in 1226 overleed 
in de ziekenzaal van de 

fraters bevindt zich nu de 
Capella del Transito. Na het 
middagmaal trekken we terug 
naar Assisi. 
We bezoeken onder andere 
de Santa Chiara, de kerk van 
de Heilige Clara. Vanaf het 
terras voor deze kerk heeft 
men een mooi uitzicht over 
het Umbrische platteland.
De kerk zelf werd 2 jaar na 
de dood van Clara gebouwd 
en bevat, naast enkele 
prachtige kunstwerken, 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.

DAG 6   
Assisi - Rome - Brussel
In de ochtend brengen we 
een bezoek aan het 
Convento di San Damiano. 
Het klooster en het aangren-
zende kerkje staan op een 
eenzame plek te midden 
van cipressen en olijfbomen. 
Deze plaats speelde een 
belangrijke rol in het leven 
van Franciscus: hier werd hij 
zich bewust van zijn roeping 
en schreef hij het Zonnelied. 
Het strenge, sobere interieur 
vormt een ontroerend voor-
beeld van een 13de -eeuws 
franciscanenklooster. 
Na het middagmaal vertrek-
ken we naar de luchthaven 
van Rome voor de terugvlucht 
naar Brussel.
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Inbegrepen:

• Vluchten Brussel-Rome en terug met Brussels Airlines
• Luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage en 12 kg handbagage
• Overnachting in een centraal gelegen pelgrimshotel in 

Rome en een comfortabel 3* hotel in Assisi
• Alle maaltijden vanaf het middagmaal op de eerste 

dag tot en met het middagmaal op de laatste dag
• Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in comforta-

bele autocar (in Rome en Assisi gebeuren de meeste 
verplaatsingen te voet)

• Alle toegangsgelden voor de bezoeken en excursies 
volgens programma

• Spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• Fooien voor de chauffeur
• 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 

• Geldige identiteitskaart

Apostel Petrus en Sint Franciscus
Jezus noemde Petrus ‘de rots’ waarop hij zijn Kerk kon 
bouwen. Petrus werd de eerste katholieke Paus.
In 64 na Chr. stierf Petrus de marteldood in Rome. 
Boven op zijn graf werd de Sint-Pietersbasiliek 
gebouwd. 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.

Datum
14 september tot
19 september

Prijs 
€ 1350 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 100 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 18 deelnemers

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel: 07u30
Rome: 09u30

Rome: 17u50
Brussel: 19u55

€

Uw reisbegeleiders
E.P. Luc Vienne
Nathan Rijnders
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Polen
In 2020 is het 100 jaar geleden dat Karol Wojtyla - de latere Paus Johannes Paulus II - geboren werd. 
Geen beter moment om in de voetsporen van de heilige Johannes Paulus II te treden en dat doen we 
in ‘zijn’ Polen. Krakau, de stad waar Karol Wojtyla in 1964 aartsbisschop werd, floreerde in de late 
middeleeuwen en was tot in 1596 de hoofdstad van Polen. De Zwarte Madonna in het heiligdom van 
Czestochowa ontvangt jaarlijks miljoenen bedevaarders in het kloostercomplex van Jasna Gora. 
Ook Johannes Paulus II en zijn opvolgers vereerden de madonna met een bezoek. 
Uiteraard hebben we ook aandacht voor het stuk duistere geschiedenis in en rond Krakau en brengen 
we een bezoek aan Auschwitz.

DAG 1  
Brussel - Krakau
Afspraak in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
naar Krakau. Na een licht 
middagmaal verkennen we 
de oude stad ‘Stare Miasto’ 
rond het centrale marktplein. 
Het marktplein, de Rynek, 
wordt omgeven door prach-
tige gebouwen waarvan 
de lakenhalle zonder twijfel 
het meest in het oog springt. 
Onze interesse gaat echter 
ook uit naar de Onze-
Lieve-Vrouw basiliek, bekend 
om zijn uniek hoogaltaar. 
Avondmaal en overnachting.

DAG 2  
Częstochowa - Krakau
Naar Częstochowa, de gees-
telijke hoofdstad van katholiek 
Polen. De geschiedenis van 
het heiligdom Częstochowa 
is nauw verweven met de 
geschiedenis van Polen. 
De Zwarte Madonna speelde 
een belangrijke rol in tal van 
beslissende momenten in de 
geschiedenis van het land en 
kreeg hiervoor de titel 
‘Koningin van Polen’. Jasna 
Gora werd eind 14de eeuw 
gesticht en groeide al snel 
uit tot een bekend bede-
vaartsoord na de versprei-
ding van het nieuws over de 
mirakels van de icoon van 
de Zwarte Madonna. Van uit 
alle lagen van de bevolking 
kwamen de pelgrims eer 

betuigen aan de Heilige 
Maagd. We bezoeken o.a. 
het Paulijnenklooster en 
vieren samen eucharistie. 
Middagmaal ter plaatse. 
In de namiddag terugkeer 
naar Krakau waar we 
genieten van een vrije avond.

DAG 3  
Auschwitz - Krakau
Naar Oswiecim, waar we het 
Auschwitz complex bezoeken. 
Het complex bestaat uit 3 
delen: het concentratiekamp, 
het vernietigingskamp en het 
werkkamp. Wij brengen een 
beklijvend bezoek aan het 
concentratiekamp (Ausch-
witz) en het vernietigings-
kamp (Birkenau) waar meer 
dan een miljoen mensen de 
dood vond. Middagmaal. 

Indien de tijd het toelaat wan-
delen we op de terugweg 
nog even door de wijk 
Kazimierz, waar delen van 
de film Schindler’s List van 
Steven Spielberg werden 
opgenomen. De film vertelt het 
verhaal van Oskar Schindler, 
de Duitse industrieel die 
bekend werd door zijn hulp 
aan de Joden tijdens de 
Holocaust. We stappen langs 
de Remuh Synagoge, die nog 
altijd dienst doet als joods 
gebedshuis, en de Apteka pod 
Orlem, de enige apotheek 
die functioneerde in het toen-
malige getto. Avondmaal in 
een plaatselijk restaurant. 
Terug naar ons hotel in 
Krakau.

5-daagse vliegtuigreis naar 
Krakau met bezoek aan Czestochowa

Inbegrepen:

• Vluchten Brussel-Toulouse en terug met Brussels Airlines
• Luchthaventaksen
• 23 kg ruimbagage en 12 kg handbagage 
• 4 overnachtingen met ontbijt in Krakau in hotel Legend 

***+ (of gelijkwaardig)
• 4 middagmalen en 3 avondmalen in hotels of lokale 

restaurants
• 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

• Het avondmaal op dag 2 en het middagmaal op dag 5
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Maaltijden en dranken aan boord van het vliegtuig 

Reisdocumenten 

• Geldige identiteitskaart

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel: 11u45
Krakau: 13u40

Krakau: 14u20
Brussel: 16u15

Prijs 
€ 998 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 200 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 15 deelnemers

€

Datum
8 juni tot
12 juni
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DAG 4  
Wieliczka - Krakau
Na het ontbijt rijden we 
naar de beroemde zoutmijn 
van Wieliczka, een van de 
oudste mijnen in Europa en 
een kunstwerk van mens en 
natuur. Een wandelroute leidt 
ons door galerijen en zalen 
op 3 verschillende niveaus. 
Tijd voor een korte bezinning 
in een van de mijnwerkers-
kapelletjes. Na het middag-
maal keren we terug naar 
Krakau voor een bezoek 
aan het Wawelkasteel dat 
gedurende vele eeuwen de 
residentie van de Poolse 
koningen was. Van hieruit 
bestuurden de Poolse her-
togen en koningen tot in de 
17de eeuw hun rijk. 
De Sigismundkapel in de 

Wawelkathedraal wordt 
beschouwd als het mooiste 
renaissance bouwwerk ten 
noorden van de Alpen. 
Afscheidsdiner in een lokaal 
restaurant en overnachting.

DAG 5  
Krakau - Brussel
Voor we naar de luchthaven 
vertrekken brengen we 
een bezoek aan het recent 
opgerichte Johannes Paulus 
II centrum waar we de reis 
afsluiten met een eucharis-
tieviering. Transfer naar de 
luchthaven van Krakau voor 
de terugvlucht naar Brussel.

Uw reisbegeleider
E.H. Jos Daems

Johannes Paulus II
Hoewel niet iedereen het altijd eens is met 
zijn standpunten, zal niemand ontkennen 
dat deze paus door zijn spirituele bood-
schap en moreel leiderschap op talloze 
wijzen de geschiedenis van de kerk diep-
gaand heeft beïnvloed. 

Sommigen zien in Johannes Paulus II de 
aanstichter van een godsdienstige revival, 
anderen zien hem als een man van vrede. 
In 2014 wordt Johannes Paulus II door de 
huidige Paus Franciscus heilig verklaard.
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Spanje
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 verwezen-
lijken. Vanuit Astorga 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…

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 30 kilometer gestapt. De hostels 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 wagen begeleidt ons en vervoert de bagage.

DAG 1 
Brussel - Santiago de 
Compostela - Astorga
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
naar Santiago de Compostela. 
Transfer per autocar naar 
Astorga voor onze eerste 
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 Mara-
gatos. 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 traditie-
getrouw een steen neerleggen. 
Een beklijvend stukje Camino.

DAG 4 Molinaseca - 
Villafranca del Bierzo
We trekken langs de 
tempeliersstad 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 pel-
grimsoord. Mooie uitzichten 
staan ons als beloning te 
wachten. We overnachten in 
het stemmige 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.
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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.

Inbegrepen:

• Vluchten Brussel - Santiago de Compostela en terug 
(telkens via Madrid) met Iberia

• Luchthaventaksen 
• 23 kg ingecheckte bagage en 8 kg handbagage
• Autocartransfer van Santiago de Compostela naar 

het hotel in Astorga op de dag van aankomst
• Transfer van het hotel naar de luchthaven van  

Santiago de Compostela op de dag van terugkeer
• 12 overnachtingen in pelgrimshotels langs de Camino 

op basis van halfpension
• Transport van de bagage tijdens de staptocht
• Spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds Reizen
• BTW en taksen 

Niet inbegrepen

• Middagmalen
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Eventuele inkomgelden
• Maaltijden en dranken aan boord van het vliegtuig 

Reisdocumenten 

• Geldige identiteitskaart

Datum
12 september tot
24 september

Prijs 
€ 1450 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 281 toeslag 
voor een 1-persoonskamer

Minimum 16 deelnemers

€

Uw reisbegeleider
Bart Van Thielen

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel 07u40 - 10u05 Madrid 
Madrid 11u30 - 12u45 Santiago de Compostela

Santiago de Compostela 13u35 - 14u50 Madrid
Madrid 15u40 - 18u00 Brussel

DAG 7 
Triacastela - Sarria
Naar Sarria. Een etappe 
over groene heuvels, door 
boerendorpen en over de 
Alto de Riocabo pas. Vaak 
trekken we langs corredoiras, 
oude weggetjes 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 waterlopen over op 
doorwaadbare 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 boeren-
land. Hórreos, typische 
Galicische maïsopslagplaatsen 
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 kathedraal. 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 
Brussel via Madrid.  
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13-daagse staptocht 
van Astorga naar Santiago de Compostela



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 wagen begeleidt ons 
en vervoert de bagage.DAG 1 Brussel -  

Santiago de Compostela
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
naar Santiago de Compos-
tela. Transfer naar het hotel. 
Avondmaal 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.

DAG 3 Negreira -  
A Picota Mazaricos
We verlaten Negreira langs 
het Migranten Monument. 
Tot op de dag van vandaag 
verlaten jongeren noodge-
dwongen 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 
Mazaricos 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 onge-
twijfeld het hoogtepunt van 
deze gelijknamige Camino. 
Fisterra, ‘het einde van de 
wereld’ - tot Columbus 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 
Brussel via Madrid.

Spanje
In hun zoektocht naar herbronning vatten velen de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela aan. 
Een buitenbeentje onder de camino’s is de Camino Finisterra 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.
 

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.

Datum
2 september 
tot 10 september

Prijs 
€ 1110 per persoon 
op basis van een 2-persoonskamer

€ 180 toeslag 
voor een 1-persoonskamer:

Minimum 16 deelnemers

€

Uw reisbegeleiders
E.P Dees Van Caeyzeele en 
Johan Binnard

Vluchturen 
onder voorbehoud

Brussel 11u55 - 14u20 Madrid 
Madrid 15u20 - 17u50 Santiago de Compostela

Santiago de Compostela 17u40 - 18u50 Madrid
Madrid 19u50 - 22u15 Brussel

Inbegrepen:

• Vluchten Brussel-Santiago de Compostela-Brussel  
(telkens via Madrid) met Iberia

• Luchthaventaksen
• 23 kg ruimbagage en 8 kg handbagage 
• Transfer van de luchthaven van Santiago de Compostela 

naar het hotel in de stad en terug
• Transfer van Muxía naar Santiago de Compostela
• 8 overnachtingen in pelgrimshotels langs de Camino  

op basis van halfpension
• Transport van de bagage tijdens de staptocht
• Spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• Bijdrage Garantiefonds Reizen
• BTW en taksen 

Niet inbegrepen

• Middagmalen
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Eventuele inkomgelden
• Maaltijden en dranken aan boord van het vliegtuig 

Reisdocumenten 

• Geldige identiteitskaart
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9-daagse staptocht 
van Santiago de Compostela naar Muxía
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UW PRIVACY, ONZE ZORG...

Gegevensbescherming (GDPR)

INFO OVER DE INBEGREPEN VERZEKERING

Inbegrepen KBC reis-, bagage- en 
annuleringsverzekering: 

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 mogelijk schriftelijk verwittigen. 

Wanneer u meldt dat u dient te annuleren om 
medische redenen, krijgt u formulieren die uw 
behandelende arts moet invullen. U bezorgt 
deze ingevulde formulieren, samen met het 
medisch attest terug aan Omnia Travel. 
Wij zorgen ervoor dat een dossier wordt 
geopend bij KBC Verzekeringen. 

Indien KBC Verzekeringen de reden van 
annulering aanvaardt, worden de kosten van 
de annulering door hun terugbetaald, mits 
afhouding van de vooraf bepaalde vrijstelling.

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 

   1000 euro per persoon 
 - 75 euro per persoon voor reizen van meer dan 
   1000 euro per persoon 
 Vb. in geval van ernstige ziekte of ongeval van uzelf,  
 ernstige ziekte met levensgevaar van kind of ouder. 

• Bagagekosten tot max. 1000 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.

De volledige polis kan u opvragen in elk Omnia Travel reis-
kantoor of per e-mail aan bedevaarten@omniatravel.be

Omnia Travel verbindt zich ertoe de passende technische en 
organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens 
van haar klanten GDPR-conform te beschermen en eist dit ook 
van de leveranciers waar wij mee samenwerken. 
Persoonsgegevens die wij delen met onze leveranciers om de 
gevraagde diensten te kunnen uitvoeren mogen enkel gebruikt 
worden voor de te verwezenlijken doeleinden.

Als u onze brochures wilt blijven ontvangen hoeft u helemaal 
niets te doen. Hierdoor geeft u ons toestemming om u jaarlijks 
onze brochure toe te sturen. Indien u dit niet langer wenst mag 
u ons dat laten weten via:
• e-mail aan bedevaarten@omniatravel.be
• een van onze reiskantoren
• telefoon op het nummer 016 24 38 16.

Meer info over het privacy beleid van Omnia Travel vindt 
u op onze website www.omniatravel.be

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit 
privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan 
gdpr@omniatravel.be

Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening van uw rechten of wenst 
u uw gegevens aan te passen, dan kunt u contact opnemen 
door een e-mail te sturen naar uw Omnia Travel reiskantoor. 

De contactgegevens van de Omnia Travel reiskantoren kunt u 
vinden op de laatste pagina van deze brochure. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

  

 Omnia Travel, Dienst Bedevaarten, Mgr. Ladeuzeplein 15 - 3000 Leuven

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

  

 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

Bestemming Afreisdatum Pagina

 Geboortedatum  Adres  (indien verschillend van hierboven)

1

2

3

4

DEELNEMERS 

EVENTUELE OPMERKINGEN

Algemeen:  

Dieetvereisten:

 (aan

 (aan

kr

kr

uisen wat van toepassing is

uisen wat van toepassing is

)

)

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

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

OPGELET!  

Datum:

 

Handtekening:

In drukletters ingevuld terug bezorgen aan:

ENKEL IN TE VULLEN ALS U ROLSTOELGEBRUIKER BENT

andere: Suikervrij Lactosevrij ZoutarmGlutenvrij

Onze reizen zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers, met uitzondering van de bestemming 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, en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, de bijzondere reisvoorwaarden en de precontractuele informatie 
zoals terug te vinden op de website van Omnia Travel en vermeld in deze brochure. Ondergetekende betaalt het voorschot/saldo bij ontvangst van de bestelbon/factuur.

reserveert volgende reis uit de brochure ‘Bedevaarten en Pelgrimstochten Landelijke Beweging 2020’

5

6

Tel. 016/24.38.16 • E-mail: bedevaarten@omniatravel.be

KAMERKEUZE (aankruisen wat van toepassing is)

   2-persoonskamer 1-persoonskamer 2-persoonskamer met aparte bedden 3-persoonskamer 
(enkel voor bestemming Lourdes en steeds op aanvraag)

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

       Wenst 20 kg extra bagage bij te boeken aan 36 euro per persoon voor persoon

21
.
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ARTIKEL 7: Annulering

7.1 Annulering door de reiziger:

De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de 
betaling van de opzegvergoeding.
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk 
aan Omnia N.V. medegedeeld worden, met aanduiding van de 
referentie van de boeking. De annuleringskosten zijn forfaitair 
als volgt bepaald en komen bovenop een vast annuleringsbe-
drag van 50 euro per dossier.

Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar:
• tot 60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom vermeerderd 

met de annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
• 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 % van de reissom vermeerderd 

met de annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
• 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % van de reissom, met een 

minimum van € 125 per persoon en/of door de luchtvaart-
maatschappij aangerekende kosten.

• 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, met een 
minimum van € 125 per persoon en/of door de luchtvaart-
maatschappij aangerekende kosten.

• 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.
 
Voor afzonderlijk verkochte reisdiensten: worden de kosten van 
de leverancier doorgerekend.
Voor pakketreizen indien Omnia N.V. fungeert als doorverkoper, 
gelden de annulatievoorwaarden van de organisator.
Voor pakketreizen ingeval Omnia N.V. fungeert als organisator, 
gelden de annulatievoorwaarden van de verschillende leveranciers.
Voor cruises en binnenlands vervoer kan een annulatiekost van 
100% aangerekend ongeacht de datum van annulatie.
Tenzij de annuleringsvoorwaarden specifiek worden vermeld 
bij het reisprogramma.

7.2 Annulering door Omnia N.V.:

Omnia N.V. behoudt zich het recht voor een reis te annuleren 
zonder recht op schadevergoeding:
• indien het vooraf bepaalde minimum aantal betalende 

deelnemers niet is bereikt
• door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

ARTIKEL 8: Vervanging en wijziging door de reiziger

Wijziging aan een geboekte reis wordt aanvaard mits betaling 
van de kosten, deze hangen af van het tijdstip van wijziging, 
van het type bestemming en de aard van de wijziging.
Zie onderstaande bepalingen:
• Overdracht van de boeking
• Indien de overdracht van de boeking gevraagd wordt tot 

uiterlijk 60 dagen vóór afreis is er een administratiekost van 
35 euro, vermeerderd met de kosten van de leverancier. 
Indien korter bij de afreisdatum zal dit afhangen of de leve-
rancier dit kan aanpassen en in voorkomend geval gelden 
de kosten die door de leverancier aan Omnia N.V.  
aangerekend worden.  
Indien een over te dragen dienst niet meer kan geleverd 
worden ondanks alle inspanningen die geleverd werden, is 
de overdraagbaarheid niet mogelijk.

• Wijziging van vertrek- of terugreisdatum  
 - tot 60 dagen vóór afreis: 35 euro per persoon,  
 vermeerderd met de kosten van de leverancier.

 - minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annulerings 
 voorwaarden hierboven vermeld.
• Wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: 

zie annuleringsvoorwaarden hierboven vermeld.
• Wijziging van kamertype: 25 euro dossierkosten tenzij een 

speciale toeslag voor het nieuw gekozen kamertype werd 
voorzien, vermeerderd met de kosten van de leverancier.

PRIJSZETTING

Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs omvat wat bij elk reispro-
gramma of elke offerte onder ‘inbegrepen’ staat vermeld. 
De prijzen worden uitgedrukt in Euro.

Prijsverhogingen of verlagingen zijn eventueel mogelijk in de 
volgende gevallen:
• Bij een toegenomen kostprijs van brandstof of van andere 

energiebronnen
• Een stijging van belastingen of vergoedingen opgelegd 

door niet directe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld toeristen-
belasting en vertrek-of aankomstbelasting in havens en op 
vliegvelden 

 

Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend volgens de gegevens 
gekend op 30/09/2019. Voor de verblijven en andere diensten 
in het buitenland volgens de tarieven en de wisselkoersen die 
op 30/09/2019 golden. 

Het reiscontract wordt afgesloten onder de bepalingen vervat 
in de ‘Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen’, aangevuld met de gegevens uit de brochure 
‘Bedevaarten en Pelgrimstochten Landelijke Beweging 2020’. 

EEN GREEP UIT ONZE BIJZONDERE REISVOORWAARDEN 

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, van een nog betere bescherming bij de 
reservatie van een groepsreis. Wij vestigen graag uw aandacht op enkele puntjes uit de bijzondere reis-
voorwaarden van Omnia Travel. De volledige tekst van onze algemene reisvoorwaarden en bijzondere 
reisvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website www.omniatravel.be. 

In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere 
diensten, of volgens de specifieke voorwaarden voor cruises, 
binnenlands vervoer, rondreizen, bepaalde hotels e.a. kunnen 
de annuleringskosten of wijzigingskosten tot relatief ver vóór de 
afreis oplopen tot 100%. Dit bedrag moet verhoogd worden 
met de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende ver-
goeding en de administratiekosten in overeenstemming met het 
tijdstip van de annulering.

ARTIKEL 9: Wijzigingen door de reisorganisator

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om onbedui-
dende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst aan te 
brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte 
brengen, dit via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail).
In geval de aangekondigde reisleiders wegens ziekte of andere 
uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft Omnia 
N.V. het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet Omnia N.V. 
in dit geval reisleiders die een vergelijkbare meerwaarde voor 
deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan er geen 
sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling of 
kosteloze annulering door de reiziger.

ARTIKEL 11: Vluchten

11.1 Vluchturen
De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie 
meegedeeld zijn eveneens ter informatie bedoeld, alleen de 
uurregeling opgegeven op de reisdocumenten of in de laatste 
inlichtingen is van toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats 
hebben na uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger 
hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is 
van toepassing.

11.4 De reiziger dient zich tijdig aan te bieden op de luchthaven. 
Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij 
in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, 
welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn.

11.5 Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vlieg-
tuigreis dient de reiziger onmiddellijk bij aankomst op de lucht-
haven bij de dienst ‘Lost properties’ een document (Property 
Irregularity Report) te laten opmaken.

11.6 Schade en nadeel opgelopen door vertraging en 
opschorten van lijnvluchten zijn ten laste van de luchtvaart-
maatschappijen en geregeld door de toepasselijke conventies 
en Europese richtlijnen.

ARTIKEL 13: Verantwoordelijkheid en bijstand
De organisator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering 
van de reisdiensten. Hij is niet verantwoordelijk voor niet-
inbegrepen excursies en diensten die ter plaatse worden ge-
boekt.De verantwoordelijkheid in geval van een niet-
conformiteit is beperkt tot een maximum van drie keer de prijs 
van de reis, behalve in geval van lichamelijk letsel of schade 
die opzettelijk of door nalatigheid werd veroorzaakt.

ARTIKEL 14: Gezondheid
• De reiziger is verplicht om zich te informeren over zijn/

haar gezondheidstoestand en om zich in orde te stellen met 
eventuele verplichtingen. 
 
 

• De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen.  
Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid 
heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren 
met een bevoegde arts.

• De reiziger heeft de verplichting mbt mee te delen informatie 
op ogenblik van reservatie (gezondheid, eetgewoontes, 
enz.). Indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om 
een reis uit te voeren moet de reiziger die verplicht meedelen.

ARTIKEL 18: Verzekering tegen financieel onvermogen

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

Ook uw gemoedsrust verdient vakantie! 

Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel 
onvermogen bij het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen van de reis-
organisator en/of reisbemiddelaar met 
wie u een reiscontract afsloot, kunt u een 
beroep doen op het Garantiefonds Reizen. 
Dit kunt u doen door u te wenden tot uw 
reisorganisator of reisbemiddelaar of door 
rechtstreeks contact op te nemen met het 
Garantiefonds Reizen. 

Deze laatste kunt u als volgt bereiken: 
Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, 
telefoon: 02/240 68 00, fax: 02/240 68 08, 
E-mail: mail@gfg.be.  (augustus 2018)
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LEUVEN
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen
@omniatravel.be

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

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

ANTWERPEN
Schoenmarkt 4
2000 Antwerpen
Tel. 03/808.39.14
antwerpen@omniatravel.be

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

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

RESERVEREN KAN:

Telefonisch
Voor informatie en reservering kan u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 9u00 en 18u00 
telefonisch bereiken op 016/24.38.16.

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 inschrijvingsformulier op pag. 21 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.
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