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Landelijke Beweging

Voorwoord

Spanje

Portugal

In hun zoektocht naar herbronning stappen velen een ‘camino’,
vaak náár Santiago de Compostela. Een buitenbeentje onder de
camino’s is de Camino Finisterre 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. De tocht wordt als echte pelgrimstocht opgevat.
We maken deel uit van de grote groep pelgrims die onderweg zijn.
Gemiddeld wordt er zo’n 25 kilometer per dag 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.

Met deze reis combineren we 3 belangrijke pelgrimssteden op het
Iberische schiereiland: Fatima, Braga en Santiago de Compostela.
We vliegen naar Portugal en reizen daar verder per autocar.

9-daagse staptocht
van Santiago de Compostela naar Muxía

Vooreerst dank omdat U de nieuwe brochure ‘Kom en zie’,
Bedevaarten en Pelgrimstochten van de Landelijke Beweging in de
hand hebt genomen.
“Zullen we in 2022 weer voluit bedevaarten kunnen organiseren?”,
deze vraag werd mij de laatste tijd heel dikwijls gesteld. “Ik hoop
het, van harte”, was telkens mijn antwoord. We willen allemaal
opnieuw op bedevaart! Met deze brochure geven we blijk van onze
voornemens om van 2022 een ‘normaal’ bedevaartjaar te maken.
Samen met Omnia Travel heeft de Landelijke Beweging voor
2022 opnieuw een volwaardig aanbod van pelgrimstochten en
bedevaarten uitgewerkt. De bedevaarten naar Lourdes, zijn al
sinds vele jaren een vaste waarde in ons aanbod. We voorzien opnieuw
tweemaal een tweedaagse bedevaart (maandag-dinsdag).
Daarnaast breiden we ons aanbod van vierdaagse bedevaarten
(vrijdag-maandag) uit met een vierdaagse bedevaart van maandag
tot donderdag. Voor het eerst laten we de vertrouwde vijfdaagse
bedevaarten los. Wat zeker is: Maria verwacht ons in Lourdes!

13 oktober brengen we door op het heiligdom in Fatima.
We nemen deel aan de internationale misviering. In de namiddag
voorzien we enkele uren vrije tijd om het heiligdom op eigen houtje
te verkennen.

© Shutterstock

We rijden naar het Santuario Bom Jesus do Monte. Terug in Braga
ontdekken we via een stadswandeling waarom Braga ook wel het
Rome van Portugal genoemd wordt.

We maken ons sterk dat het aanbod dat U vindt in deze brochure
elk en ieder van U zal aanspreken. We zijn zeer blij dat U de
professionaliteit van onze begeleiders waardeert en dat hun inzet
mee aan de basis ligt van uw beslissing om met ons mee op weg te
gaan. Met hen hoop ik U op één (of meerdere) van onze bedevaarten
of pelgrimstochten te mogen verwelkomen.

We rijden verder naar Santiago de Compostela waar we deelnemen aan de pelgrimsmis in de basiliek. Na de mis volgt een
wandeling door het historische centrum.
Reisdatum: 5 tot 13 september 2022

We keren terug naar Porto voor de terugvlucht naar Brussel.
Reisdatum: 12 tot 17 oktober 2022
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Jos Daems
Algemeen Proost Boerenbond en Landelijke Gilden.
Directeur van de Bedevaarten van de Landelijke Beweging.

Na onze rechtstreekse vlucht naar Lissabon rijden we meteen door
naar Tomar. Onderweg strekken we de benen tijdens een bezoek
aan de Real Abadia de Santa Maria de Alçobaca, eens het
machtigste klooster van Portugal. Na het avondmaal rijden we
naar Fatima waar we de kaarsjesprocessie bijwonen.

In de voormiddag staat o.a. de kruisweg op het programma.
Na het middagmaal reizen we door naar Braga, het oudste
bisdom van Portugal, een stad die in de middeleeuwen wat betreft
macht kon wedijveren met Santiago de Compostela.

Verder kan een pelgrimstocht naar de eeuwige stad, Rome, niet
ontbreken en bieden we ook opnieuw de pelgrimstocht naar Polen
(Krakau en Częstochowa) aan. De staptocht van Santiago de
Compostela naar Muxia wordt ook opnieuw op het programma
gezet. Nieuw voor 2022 is de gecombineerde pelgrimstocht naar
Fatima, Braga en Compostela.

Met vriendelijke groet,

6-daagse vliegtuigreis naar Fatima,
Braga en Santiago de Compostela

Route: Santiago de Compostela > Negreira > A Picota Mazaricos >
Cee > Fisterra > Lires > Muxía > transfer naar Santiago de Compostela

€

Prijs: € 1250 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
€ 190 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 16 deelnemers
Vluchturen: onder voorbehoud
Brussel 11u45 - 14u20 Madrid 15u45 - 17u00 Santiago de Compostela
Santiago de Compostela 17u45 - 18u55 Madrid 19u55 - 22u15 Brussel

€

Prijs: € 1460 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
€ 215 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 18 deelnemers
Vluchturen: onder voorbehoud
Brussel 09u20 - 11u10 Lissabon
Porto 17u00 - 20u20 Brussel

Inbegrepen:
Inbegrepen:
• vluchten Brussel - Santiago de Compostela en terug (telkens via
Madrid) met Iberia, luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage en 10 kg handbagage
• transfer h/t van de luchthaven 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 halfpension
• transport van de bagage tijdens de staptocht
• spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• bijdrage Garantiefonds Reizen, BTW en taksen

• vluchten Brussel-Lissabon en Porto-Brussel met Brussels Airlines,
luchthaventaksen
• 23 kg ruimbagage en 8 kg handbagage
• transfers en vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar,
fooi voor de chauffeur
• Nederlandstalige lokale gids
• 5 overnachtingen in comfortabele hotels in Tomar, Braga en
Santiago de Compostela
• Alle maaltijden vanaf het middagmaal op de eerste dag tot en
met het middagmaal op de laatste dag, met uitzondering van
het avondmaal op dag 4
• spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• bijdrage Garantiefonds Reizen, BTW en taksen

Lourdes

Dit zijn 3 voorbeelden 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. U bent niet verplicht om deel te nemen aan het voorgestelde programma. Het staat u vanzelfsprekend vrij om een
persoonlijke invulling te geven aan uw bedevaart.

Ons hotel: Hotel Astrid ****
Dit sfeervol ingericht hotel uit 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. De brasserie met bar, het aangename buitenterras,
de TV-lounge en de 3 liften dragen bij tot een aangenaam 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 lavabo, 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 assortiment
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.
Hotel Astrid is houder van het Safeguard 2022 label van Bureau Veritas.
Dit label wordt toegekend aan ondernemingen die op een duurzame
manier voldoen aan alle Covid-19 maatregelen opgelegd door de
overheid en waarvan het management alles in het werk stelt om de
veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers te beschermen.

4-daagse vliegtuigreis naar Lourdes
van vrijdag tot maandag, vluchten met TUI Fly
VRIJDAG
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en vertrek naar Lourdes.
Bij aankomst in het hotel ontbijt en korte groepsvergadering.
Groet aan de Grot. Inleidende film over Lourdes en het heiligdom.
Toekenning van de kamers. Na het middagmaal vrije tijd tot de
openingsviering omstreeks 16u00.
ZATERDAG
Kruisweg en daaropvolgend verzoeningsviering. Na het middagmaal bezoeken we in Lourdes de plaatsen die een rol hebben
gespeeld in het leven van Bernadette. Sacramentsprocessie.
Om 21u00 neemt de groep deel aan de Mariale lichtprocessie
(kaarsenprocessie).

Inbegrepen:
• vluchten Brussel-Lourdes en terug met TUI fly, inclusief 10 kg
handbagage en luchthaventaksen
• transfer van de luchthaven van Lourdes naar het heiligdom en terug
• 3 overnachtingen in hotel Astrid **** , verblijfstaksen
• alle maaltijden vanaf 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

ZONDAG
Internationale eucharistieviering. Vrije tijd zodat u een persoonlijke
toets kan geven aan uw bedevaart. Voor het avondmaal, zegening
van de souvenirs.
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MAANDAG
Afscheidsviering. Nadien ontbijt en transfer naar de luchthaven
voor de terugvlucht naar Brussel.

DINSDAG
Vroege mis aan de grot en aansluitend ontbijt in het hotel.
Kruisweg. Aansluitend facultatieve deelname aan de verzoeningsviering of vrije tijd. Na het vrije middagmaal transfer naar de luchthaven van Toulouse voor de terugvlucht naar Brussel.
Reisdata: 23 tot 24 mei 2022

19 tot 20 september 2022

€

Prijs: € 479 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
€ 40 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 15 deelnemers

Vluchturen: onder voorbehoud
Brussel 05u50 - 07u50 Lourdes
Toulouse 18u20 - 20u05 Brussel

22 tot 25 juli 2022
26 tot 29 augustus 2022
16 tot 19 september 2022

€

‘Het grootste mirakel van Lourdes?
Een mirakel van vriendschap,
van verbondenheid, van elkaar dragen
in gebed.’

Prijs: € 725 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
voor het vertrek op 10 juni en het vertrek op 16 september
€ 780 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
voor het vertrek op 22 juli en het vertrek op 26 augustus
€ 120 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 15 deelnemers

Vluchturen TUI Fly: onder voorbehoud
Brussel 05u50 - 07u50 Lourdes
Lourdes 08u45 - 10u45 Brussel

4-daagse vliegtuigreis naar Lourdes
van maandag tot donderdag met Brussels Airlines

2-daagse vliegtuigreis naar Lourdes
van maandag tot dinsdag, vlucht heen
met TUI Fly, terug met Brussels Airlines

MAANDAG
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en vertrek naar
Toulouse. Er wordt een lunchbox voor u voorzien tijdens de transfer
naar het hotel. Bij aankomst in het hotel kamerverdeling.
Kennismaking met het heiligdom. Groet aan de Grot.
Inleidende film over Lourdes en het heiligdom. Openingsviering.
© Shutterstock

MAANDAG
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en vertrek naar Lourdes. Bij aankomst in het hotel ontbijt en korte groepsvergadering.
Groet aan de Grot. Inleidende film over Lourdes en het heiligdom.
Kamerindeling en middagmaal. Stadswandeling in het teken van
het leven van Bernadette, openingsviering en sacramentsprocessie. Om 21u00 neemt de groep deel aan de Mariale lichtprocessie (kaarsenprocessie).

Reisdata: 10 tot 13 juni 2022

Inbegrepen:
• vluchten Brussel-Lourdes met TUI fly en Toulouse-Brussel met
Brussels Airlines, inclusief 8 kg handbagage, luchthaventaksen
• transfer van de luchthaven van Lourdes naar het heiligdom en
terug naar de luchthaven van Toulouse bij vertrek
• 1 overnachting in hotel Astrid **** in vol pension,
verblijfstaksen
• laat ontbijt op de dag van aankomst
• geestelijke begeleiding en reisbegeleiding
• gebedenboekje en bedevaartkenteken
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• bijdrage Garantiefonds Reizen, BTW en taksen

DINSDAG
Na het ontbijt stappen we de kruisweg. Verzoeningsviering.
Na het middagmaal bezoeken we in Lourdes de plaatsen die een
rol hebben gespeeld in het leven van Bernadette. ‘s Avonds neemt
de groep deel aan de Mariale lichtprocessie (kaarsenprocessie).
WOENSDAG
Internationale eucharistieviering in de ondergrondse Pius X-basiliek. Vrije tijd zodat u een persoonlijke toets kan geven aan uw
bedevaart. Aansluitend nemen we deel aan de eucharistische
processie.
DONDERDAG
Afscheidsviering. Na het middagmaal transfer naar de luchthaven
voor de terugvlucht naar Brussel.

Inbegrepen:
• vluchten Brussel-Toulouse en terug met Brussels Airlines inclusief
8 kg handbagage, 1 x 23 kg ingecheckte ruimbagage en
luchthaventaksen
• transfer van de luchthaven van Toulouse naar het heiligdom en terug
• 3 overnachtingen in hotel Astrid **** , verblijfstaksen
• alle maaltijden vanaf de lunchbox op de dag van aankomst tot
en met het middagmaal op de dag van vertrek
• geestelijke begeleiding en reisbegeleiding
• gebedenboekje en bedevaartkenteken
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• bijdrage Garantiefonds Reizen, BTW en taksen

Reisdata: 26 tot 29 september 2022

17 tot 20 oktober 2022

€

Prijs: € 685 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
€ 120 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 15 deelnemers

Vluchturen Brussels Airlines: onder voorbehoud
Brussel 09u35 - 11u15 Toulouse
Toulouse 18u20 - 20u05 Brussel

Italië

5-daagse vliegtuigreis
naar Krakau & Częstochowa

Geen enkele stad ter wereld wordt zo getekend door haar
geschiedenis als Rome. We laten ons meevoeren op de stroom
van onze geloofsgeschiedenis. Deze reis is jammer genoeg niet
geschikt voor deelnemers die slecht te been zijn.

Geen betere plek om in de voetsporen van de heilige Johannes
Paulus II te treden dan in zijn eigen Polen. Krakau, de stad waar
Karol Wojtyla in 1964 aartsbisschop werd, de Zwarte Madonna in
Częstochowa die hij vereerde met een bezoek… Uiteraard hebben
we ook aandacht voor het stuk duistere geschiedenis en brengen
we een bezoek aan Auschwitz. Deze reis is jammer genoeg niet
geschikt voor deelnemers die slecht te been zijn.

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

Op de Aventijn, een van de zeven heuvels waarop Rome gebouwd
is, hebben we een prachtig uitzicht over Rome en bezoeken we de
Santa Sabina. Wandeling door het oude Rome langs o.a.
het Forum Romanum, het Capitool en het Colosseum.
Na een bezoek aan de catacomben van San Callisto trekken we
naar Vaticaanstad. De volgende ochtend wandelen we terug naar
het Sint-Pietersplein waar we de Pauselijke audiëntie bijwonen
(o.v., indien de paus afwezig is, wordt een alternatief programma
voorzien). In de namiddag bezoeken we de kerk van Sint-Janvan-Lateranen en de Santa Maria Maggiore met haar schitterende
mozaïeken.
In de kerk van Sint-Juliaan-der-Vlamingen, de nationale kerk van
België, vieren we eucharistie. Nadien verkennen we het barokke
Rome met Piazza Navona, het Palazzo Madama, het Pantheon,
Piazza Colonna en de Trevifontein.

Naar Częstochowa, de geestelijke hoofdstad van katholiek Polen.
We bezoeken o.a. het Paulijnenklooster en vieren samen eucharistie.
Naar Oswiecim, waar we een beklijvend bezoek brengen aan het
concentratiekamp (Auschwitz) en het vernietigingskamp (Birkenau).
Indien de tijd het toelaat wandelen we op de terugweg nog even
door de wijk Kazimierz.
We rijden naar de zoutmijn van Wieliczka, voor een korte bezinning
in een van de mijnwerkerskapelletjes. Terug in Krakau staat het
Wawel Kasteel op het programma.
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 eucharistieviering.
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Onze laatste dag in Rome staat in het teken van Paulus met een
bezoek aan de abdij ‘Tre Fontane’ en aan de pauselijke basiliek
Sint-Paulus-buiten-de-Muren.

Bij aankomst in Krakau genieten we van een licht middagmaal,
waarna we de oude stad ‘Stare Miasto’ rond het centrale marktplein verkennen.

Reisdatum: 6 tot 10 juni 2022

€

Prijs: € 1350 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
€ 100 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 15 deelnemers

Reisdatum: 11 tot 15 juli 2022

€

Prijs: € 1080 per persoon op basis van een 2-persoonskamer
€ 150 toeslag voor een 1-persoonskamer
Minimum 15 deelnemers

Vluchturen: onder voorbehoud

Vluchturen: onder voorbehoud

Brussel 07u30 - 09u30 Rome
Rome 17u50 - 20u00 Brussel

Brussel 11u05 - 13u00 Krakau
Krakau 13u40 - 15u35 Brussel

Inbegrepen
• vluchten Brussel-Rome en terug met Brussels Airlines, luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage en 8 kg handbagage
• transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar,
fooi voor de chauffeur
• 4 overnachtingen in een centraal gelegen pelgrimshotel
• alle maaltijden vanaf het middagmaal op de eerste dag tot en
met het middagmaal op de laatste dag
• alle toegangsgelden voor de bezoeken en excursies volgens
programma
• spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• bijdrage Garantiefonds Reizen, BTW en taksen

Inbegrepen:
• vluchten Brussel-Krakau en terug met Brussels Airlines,
luchthaventaksen
• 23 kg ingecheckte bagage en 8 kg handbagage
• 4 middagmalen en 3 avondmalen in hotels of lokale restaurants
• 4 overnachtingen met ontbijt in Krakau in hotel Legend ***+
(of gelijkwaardig)
• transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar, fooi
voor de chauffeur
• alle toegangsgelden voor de bezoeken en excursies
volgens programma
• Nederlandstalige lokale gids
• spirituele begeleiding en reisbegeleiding
• KBC reis-, bagage- en annuleringsverzekering
• bijdrage Garantiefonds Reizen, BTW en taksen

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.

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.

Prijszetting
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. De prijs omvat wat bij elk reisprogramma of elke offerte onder ‘inbegrepen’
staat vermeld. De prijzen worden uitgedrukt in Euro.
Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend volgens de gegevens gekend op
15/10/2021. Voor de verblijven en andere diensten in het buitenland volgens de
tarieven en de wisselkoersen die op 15/10/2021 golden.
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 toeristenbelasting en vertrek- of aankomstbelasting in havens
en op vliegvelden
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 2022’.
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5-daagse vliegtuigreis
naar Rome

Polen

Uw privacy, onze zorg
Gegevensbescherming (GDPR)

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 reisvoorwaarden van Omnia
Travel. De volledige tekst van onze
algemene reisvoorwaarden en
bijzondere reisvoorwaarden kunt u
terugvinden op onze website
www.omniatravel.be.
ARTIKEL 8: Annulering
8.1 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 annuleringsbedrag 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
luchtvaartmaatschappij aangerekende
kosten.
•15 tot 8 dagen vóór vertrek:
80 % van de reissom, met een minimum
van € 125 per persoon en/of door de
luchtvaartmaatschappij 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 worden, ongeacht de datum
van annulatie.Tenzij de annuleringsvoorwaarden specifiek worden vermeld bij
het reisprogramma.
8.2 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 9: 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
ervan afhangen of de leverancier 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 annuleringsvoorwaarden 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.
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 vergoeding en
de administratiekosten in overeenstemming
met het tijdstip van de annulering.
ARTIKEL 10: Wijzigingen door de
reisorganisator
De reisorganisator behoudt zich het
recht voor om onbeduidende 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 12: Vluchten
12.1 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.
12.4 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.
12.5 Bij verlies of beschadiging van
bagage tijdens een vliegtuigreis dient de
reiziger onmiddellijk bij aankomst op de
luchthaven bij de dienst ‘Lost properties’
een document (Property Irregularity
Report) te laten opmaken.
12.6 Schade en nadeel opgelopen
door vertraging en opschorten van
lijnvluchten zijn ten laste van de luchtvaartmaatschappijen en geregeld door
de toepasselijke conventies en Europese
richtlijnen.
ARTIKEL 15: 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
deze informatie mee te delen op het
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 19: Verzekering tegen
financieel onvermogen
Omnia N.V. is verzekerd
tegen financieel onvermogen
bij het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen
van de reisorganisator
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.
Ook uw gemoedsrust verdient vakantie
!

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.
(december 2019)
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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 bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.
LEUVEN
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10

ANTWERPEN
Eiermarkt 13
2000 Antwerpen
Tel. 03/808.39.14

BRUSSEL
Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12

GENT
Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40

vakantiereizen@omniatravel.be

antwerpen@omniatravel.be

brussels@omniatravel.be

vakantiereizen.gent@omniatravel.be

