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Trek eens weg van het dagelijkse ‘lawaai’ 
waarmee de media je overvallen en ga naar 
oases waar frisse lucht is, waar geen ge-

schreeuw is, maar toch iets gezegd wordt. Neem 
tijd om uit jezelf te treden, uit je dagelijkse beslom-
meringen en ga naar een plek waar je andere hori-
zonten kunt ontdekken. Neem tijd om op adem te 
komen en je te laten inspireren door Gods liefde. 

Dit jaar is een bijzonder jaar voor de Montfort-Be-
devaarten. Het is namelijk 100 jaar geleden dat de 
montfortanen naar België geroepen werden om 
de heilige Montfort tot bij de mensen te brengen. 
Op belangrijke momenten van zijn leven heeft hij 
mogen ervaren hoe heilzaam een bedevaart kan 
zijn met Maria aan je zijde. Deze speciale verjaardag 
vieren we dan ook graag met een tocht die zijn spoor 
volgt in West-Frankrijk en ons zo dichter brengt bij 
die grote getuige en gids op de weg naar God. 

Het Concilie formuleerde de taak van Maria als 
volgt: ‘Met moederlijke liefde draagt Maria zorg voor 
de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht 
zijn en in gevaren en angsten verkeren totdat zij het 
gezegende vaderland bereiken.’ Dat is de reden waar-
om je overal in de wereld in haast alle heiligdommen 
een aanwezigheid van Maria kan vaststellen. 

We gaan ook de stappen na van een andere heilige, 
Sint-Franciscus Xaverius, die zich in de 16e eeuw 
door Ignatius Loyola liet overhalen om zijn leven in 
dienst van God te stellen. Vanuit Portugal zeilde hij 
naar de westkust van India, naar Goa, waar hij her 
en der zaadjes plantte die er in vruchtbare aarde vie-
len. Hij doorkruiste het vasteland naar Madras waar 
hij het graf van de apostel Thomas bezocht en zette 
vervolgens zijn missie verder in het Verre Oosten.  

In een land met een duizenden jaren oude hindoe-
cultuur slaagde hij er toch in om mensen te over-
tuigen. Vandaag de dag telt dit land ruim twintig 
miljoen christenen. Onze eigen pater Nepo neemt 
ons graag mee op deze bijzondere reis naar zijn ge-
boorteland om ons de heiligdommen te tonen waar 
hij besloot zijn leven aan God te wijden. Dit deel 
van de wereld is onbekend gebied voor de meesten 
onder ons. De aanblik van het bedevaartsoord in 
Velankanni, ook wel het Lourdes van het Oosten 
genoemd, zal ons met verbazing treffen. 

Bedevaartplaatsen zijn bij uitstek oases waar Gods 
liefde zich uitzonderlijk gemanifesteerd heeft en 
waar mensen samenkomen om in dankbaarheid het 
leven te vieren. Je ziet en hoort er dingen die je thuis 
minder hoort en ziet. Je treft er andere mensen, 
gemotiveerde zoekers, die open en ontvankelijk zijn 
voor wat aangereikt wordt en die zonder terughou-
dendheid of aarzeling hun geloof ter sprake bren-
gen. Deze openheid staat ons toe ons met nog meer 
vertrouwen toe te wijden aan God en het leven. 

We bieden in het jaar 2020 weer een gevarieerd 
programma aan. Reserveren kan heel makkelijk via 
onze vernieuwde website of door de bestelbon hier 
in de brochure in te vullen. Om je aan te moedigen 
om tijdig te reserveren voeren we dit jaar een vroeg-
boekkorting in. Indien je vóór een bepaalde datum 
inschrijft ontvang je een korting van 5 % op de 
basisprijs. Dit zal onze organisatie hopelijk toestaan 
om binnen een redelijke termijn in te schatten hoe-
veel deelnemers we mogen meenemen. Zo kunnen 
we onnodige kosten vermijden en onze prijzen, ook 
in de toekomst, zo laag mogelijk te houden. 

Verder nemen we als organisatie stelling in de strijd 
tegen de klimaatsverandering en kiezen we ervoor 
ook ons steentje bij te dragen. Dat doen we onder 
meer door je op eenvoudige manier toe te laten 
je CO2-uitstoot, die gecreëerd wordt tijdens het 
reizen, te compenseren. Indien je dit wenst kan je 
bij reservatie een bijdrage betalen die berekend is 
op de afstand en het vervoermiddel waarmee je op 
bedevaart gaat. Dit bedrag wordt door het Belgi-
sche project Treelogical gebruikt om bomen aan te 
planten. Bomen filteren immers CO2 uit de lucht. 
Zorgdragen voor de mooie schepping is ook een 
daad van liefde voor God en voor alles wat leeft. 

Lees de brochure rustig door. Hopelijk mogen we u 
verwelkomen om mee met ons de weldaad van een 
oase te ontdekken. Het spreekt vanzelf dat je op het 
kantoor terecht kan voor bijkomende informatie.

Frans Fabry

Op adem komen
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Lourdes

In Lourdes word je verwacht zoals je bent, 
met je vreugde en met je zorgen. Maria 
heeft ons, gewone stervelingen, uitgeno-

digd. Ze is hier niet alleen boodschapster, maar 
wil vooral banden met je aanknopen of nauwer 
aanhalen, zoals ze dat ook met Bernadette ge-
daan heeft. 

Het verhaal van Bernadette heeft zich niet be-
perkt tot die achttien ontmoetingen bij de grot. 
De intieme banden die daar gesmeed werden, 
heeft Bernadette de jaren na de verschijningen 
steeds levend gehouden. Zo heeft Maria van 
een gewoon meisje met een kinderlijk geloof 
een sterke vrouw gemaakt en daarna een held-
haftige religieuze.

Met de woorden: ‘Ik ben de onbevlekte ont-
vangenis’ had de verschijning gezegd wie ze 
was. Met die woorden verwees Maria naar het 
diepste in haarzelf: ‘Ik ben het resultaat van het 
werk van God in mij.’ Hiermee drukte ze een 
belangrijk aspect uit van de boodschap die ze 
kwam brengen: God wil in ieder van ons werk-
zaam zijn, ons ten diepste verrijken. 

In Lourdes begeleidt Maria ons naar de Bron, 

naar God die ons nieuwe energie geeft, en her-
innert er ons aan dat God met ons is. Omdat 
zoveel dingen in de wereld vierkant draaien, 
vergeten we dat soms. We gaan graag naar 
Lourdes omdat Maria er met moederlijke zorg 
luistert naar wat er in ons hart omgaat. Ze wil 
ons sterk maken, zoals ze dat bij Bernadette 
gedaan heeft. 

Met de heilige Montfort als gids brengen de 
Montfort-Bedevaarten u naar de Bron waar 
Maria werkzaam is. 

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen
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ALGEMEEN PROGRAMMA

In Lourdes nemen we deel aan alle grote plech-
tigheden van het heiligdom: de internationale 
eucharistieviering, de sacramentsprocessie met 
aanbidding in de onderaardse Pius X-Basiliek 
en uiteraard de sfeervolle kaarsenprocessie. 

Daarnaast bieden we onze eigen activiteiten 
aan zoals het aanwezig zijn bij de grot, een 
wandeling in de spirituele voetsporen van Ber-
nadette, een bezoek aan de onthaalcentra voor 

de zieken, dagelijks eucharistie vieren, de kruis-
weg, een boeteviering en de geloofsweg in Ci-
té-Secours. We sluiten de bedevaart af met de 
hernieuwing van onze doopbeloften volgens de 
leer van de heilige Montfort. 

Nieuw opgenomen in het programma dit jaar 
is de pakkende musical over het bijzondere le-
ven van Bernadette.
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17 tot 23 juli 2020 
7 dagen | Trein
Begeleider: pater Cor Bekers

De rechtstreekse hst vertrekt in de voormid-
dag vanuit Tourcoing (Frankrijk), net over de 
grens met België. Voor vervoer van en naar 
dat station kan u indien gewenst en tegen be-
taling van een supplement ook gebruikmaken 
van onze autocar. Vermoedelijke stopplaatsen 
zijn Leuven, Aalst, Gent-Dampoort, Kortrijk, 
Turnhout, Geel, Lier, Nijlen en Wommelgem. 

In de loop van de namiddag komen we aan in 
Lourdes, waar een autocar ons naar het hotel 
brengt.

Voor de heenreis wordt u gevraagd zelf mond-
voorraad en drank te voorzien voor onderweg. 

Naast het algemene programma zal u tijdens 
deze bedevaart ook van een vrije dag kunnen 
genieten die u kan invullen zoals u zelf wenst. 
U hebt dan de mogelijkheid om een uitstap te 
maken, te rusten of te kuieren in de straatjes 
van Lourdes. 

De laatste dag worden we ’s ochtends met de 
autocar weer naar het station van Lourdes ge-
bracht. Iedereen ontvangt er een lunchpakket 
voor onderweg. 
 

Prijs: € 714 per persoon op basis van een  
 tweepersoonskamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 678,30 (indien u boekt vóór  
 15 maart 2020)
 Kinderkortingen: 
 2 t/m 4 jaar: -€ 125
	 5	t/m	11	jaar :	-€	75

Verzekeringen:  
Annulatiebijdrage: € 28,56
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 12,25
CO2-compensatie: € 1,75

19 tot 23 juli 2020 
5 dagen | vliegtuig
Begeleider: pater Jos Van den Bergh

Het vliegtuig vertrekt om 15.55 uur vanuit Za-
ventem en komt anderhalf uur later aan in Tou-
louse. Daar staat een autocar ons op te wachten 
om ons naar ons hotel in Lourdes te brengen. 

Naast het algemene programma zal u tijdens 
deze bedevaart ook van een halve vrije dag 
kunnen genieten die u kan invullen zoals u 
zelf wenst. U hebt dan de mogelijkheid om een 
uitstap te maken, te rusten of te kuieren in de 
straatjes van Lourdes. 

De laatste dag worden we met de autocar weer 
naar de luchthaven van Toulouse gebracht 
waar ons vliegtuig weer naar huis vertrekt om-
streeks 18.20 uur. De aankomst in Zaventem is 
voorzien rond 20 uur. 

Prijs: € 699 per persoon op basis van een  
 tweepersoonskamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 664,05 (indien u boekt vóór  
 15 maart 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 27,96
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 11,70
CO2-compensatie: € 8,77

REISDATA

Kaarsenprocessie

Grot van Massabielle
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16 tot 20 september 2020 
5 dagen | vliegtuig 
Begeleider: pastoor Maarten Pijnacker

Het vliegtuig vertrek om 9.35 uur vanuit Za-
ventem en komt anderhalf uur later aan in Tou-
louse. Daar staat een autocar ons op te wachten 
om ons naar een bijzonder restaurant te bren-
gen voor een mooi verzorgde lunch. Daarna 
rijden we verder naar ons hotel in Lourdes. 

Naast het algemene programma zal u tijdens 
deze bedevaart ook van een halve vrije dag 
kunnen genieten die u kan invullen zoals u 
zelf wenst. U hebt dan de mogelijkheid om een 
uitstap te maken, te rusten of te kuieren in de 
straatjes van Lourdes. 

De laatste dag worden we met de autocar weer 
naar de luchthaven van Toulouse gebracht 
waar ons vliegtuig weer naar huis vertrekt om-
streeks 18.20 uur. De aankomst in Zaventem is 
voorzien rond 20 uur. 

Prijs: € 699 per persoon op basis van een  
 tweepersoonskamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 664,05 (indien u boekt vóór  
 15 maart 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 27,96
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 11,70
CO2-compensatie: € 8,77

Inbegrepen: 
• Verblijf in Hotel d’Espagne *** 
• Alle maaltijden vanaf aankomst in het hotel 

tot het vertrek de laatste dag. 
• Extra: 

• Bij de treinbedevaart in juli wordt u een 
picknick aangeboden voor de reis terug 
naar huis

• Bij de vliegtuigbedevaart in september 
wordt u op de eerste dag onderweg van 
Toulouse naar Lourdes een driegangen-
lunch aangeboden. 

• Vervoer heen en terug naar Lourdes vanuit 
station Tourcoing of luchthaven van  
Zaventem

• Transfers van het station van Lourdes naar 
het hotel of vanuit de luchthaven van Tou-
louse naar het hotel

• Uitstappen zoals beschreven in het  
programma

• Spirituele en praktische begeleiding
• Dagelijkse eucharistieviering
• Fooien (voor hotel, restaurant, gids,  

chauffeur, ...) 
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje
• Bijdrage aan het heiligdom

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken
• Transfer naar het station van Tourcoing of 

de luchthaven van Zaventem

Uw reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 100. Uiterste be-
talingsdatum van het saldo is 1 maand voor 
vertrek. 

Wie een rolstoel wenst mee te nemen zorgt 
steeds voor een persoonlijke begeleider. 
Rolstoelgebruikers en degenen die een spe-
ciaal dieet volgen maken hiervan melding 
op de bestelbon onder de rubriek ‘speciale 
mededelingen’. 
Ook wie een beurs gewonnen heeft bij de 
Vrienden van Lourdes kan deelnemen aan 
onze bedevaarten. Maak hiervan melding op 
de bestelbon.

Het heiligdom van Lourdes
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Fatima
A ls één van ’s werelds grootste bede-

vaartcentra trekt Fatima jaarlijks tal-
loze pelgrims aan die er samen komen 

om Onze-Lieve-Vrouw te vereren. Ze verscheen 
er ruim 100 jaar geleden aan drie kleine her-
derskinderen en riep op om boete te doen en 
offers te brengen met het doel lijdende zielen 
uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de 
bekering van zondaars. Ook vroeg Maria iedere 
dag de rozenkrans te bidden voor de vrede.

En dat doen die vele bedevaarders er vandaag 
de dag nog steeds. Ook wij zullen er dit jaar op-
nieuw samenkomen om te bidden voor vrede 
en verlossing. 

REISDATA

11 tot 15 oktober  2020 
5 dagen | vliegtuig
Begeleider: pastoor Luc Frenay

Prijs: € 945 per persoon op basis van een  
 tweepersoonkamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 897,75 (indien u boekt vóór  
 15 april 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 37,80
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 11,70
CO2-compensatie: € 17,75

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
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ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
Vertrek in Zaventem omstreeks 6.20 uur. Bij 
aankomst in Lissabon brengen we een bezoek 
aan het Jeronimusklooster met de Heilige Ma-
riakerk en houden we halt aan het monument 
van de zeevaarders en de toren van Belém. Na 
de lunch brengt de autocar ons langs schil-
derachtige Portugese wegen naar Fatima. We 
brengen een eerste groet aan de verschijnings-
kapel en vieren de eucharistie in de kapel van 
de Heilige Familie.  

Dag 2
Na de misviering in de kapel van de Heilige 
Familie bezoeken we deze ochtend de basiliek 
met de graven van Francesco, Jacinta en Lucia 
en nemen we de tijd bij de verschijningskapel 
op de Cova da Iria. In de namiddag wordt het 
verhaal van de drie herderskinderen voor ons 
tot leven gewekt in het wassenbeeldenmuseum. 
Het hoogtepunt van de bedevaart begint op de 
avond van de 12e met de sacramentsprocessie, 
gevolgd door het rozenkransgebed en de licht-
processie op de esplanade.  

Dag 3
Na het ontbijt bidden we samen het rozen-
kransgebed in de verschijningskapel, als voor-
bereiding op de festiviteiten die op deze spe-
ciale dag gepland zijn. Op 13 oktober vieren 
we de verjaardag van de verschijningen. Samen 
met duizenden andere bedevaarders wonen 
we de grote internationale misviering bij. In 
de namiddag is er gelegenheid om te biechten 
in de kapel van het Heilige Sacrament. Na het 
avondmaal wonen we voor de laatste maal de 
lichtprocessie bij.  

Dag 4
Na het ontbijt bezoeken we de parochiekerk en 
wandelen we de kruisweg. We gaan een kijkje 
nemen in Aljustrel, het dorp waar de zieners 
woonden, en snuiven de sfeer op in Cabeço 
en Os Valhinhos, de verschijningsplaatsen. In 
de Sint-Stefankapel in Valhinhos vieren we 
de eucharistie. Na de middag maken we een 
excursie naar het imposante klooster van Batal-
ha. Tegen de avond keren we terug naar Fatima 
voor een verzorgde maaltijd in het hotel en het 
rozenkransgebed in de verschijningskapel.  

Dag 5
Op deze laatste dag vieren we eucharistie in 
de verschijningskapel en bezoeken we de basi-
liek van de Heilige Drievuldigheid. Tegen de 
middag keren we terug naar het hotel voor een 
heerlijk middagmaal. In de namiddag sluiten 
we onze bedevaart af met een Mariaviering en 
de hernieuwing van onze doopbeloften volgens 
de leer van de heilige Montfort. 
Bij het vallen van de avond brengt de autocar 
ons naar de luchthaven van Lissabon waar ons 
vliegtuig omstreeks 19.55 uur vertrekt. De aan-
komst in Zaventem is voorzien om 23.35 uur. 

Inbegrepen: 
• Verblijf in Hotel Regina**** 
• Maaltijden vanaf de lunch op de eerste 

dag tot en met de lunch op de laatste dag
• Vlucht Zaventem – Lissabon
• Transfer per autocar heen en terug van de 

luchthaven van Lissabon naar het hotel in 
Fatima

• Alle uitstappen en toegangstickets
• Spirituele en praktische begeleiding
• Dagelijkse eucharistieviering
• Fooien (voor hotel, restaurant, gids,  

chauffeur, ...)
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje
• Water en wijn bij de maaltijden in het hotel

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken

Uw reservatie is pas definitief na het be-
talen van een voorschot van € 150. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo 
is 1 maand voor vertrek, uiterlijk dus 
voor 11 september 2020.
 
Wie een rolstoel wenst mee te ne-
men, zorgt steeds voor een persoon-
lijke begeleider. Rolstoelgebruikers 
en degenen die een speciaal dieet 
volgen, maken hiervan melding op de 
bestelbon onder de rubriek ‘speciale 
mededelingen’.
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Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Chartres
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Montfort-
tocht 

W ie is die man die massa’s boeide en in beweging 
bracht, maar in de ogen van anderen een armzalige 
en haveloze rondtrekkende priester was? Was hij 

een dwaas die men meermaals het spreken belette, of iemand, 
gedreven door God, die met woord en daad terugkeerde tot de 
essentie van het evangelie? 

Hoewel hij reeds op 43-jarige leeftijd stierf, is hij vandaag de 
dag bekend in alle windstreken. Dat is gedeeltelijk dankzij zijn 
drie congregaties: de montfortanen, de dochters van de Wijs-
heid en de broeders van St.-Gabriël, maar vooral ook door de 
voelbare aanwezigheid van de Geest in zijn geschriften. Mont-
fort was begeesterd en net dat maakt hem zo aantrekkelijk en 
actueel in onze geseculariseerde wereld. 

Tijdens de Verlichting, toen de nieuwe wetenschappen het 
geloofsinzicht vertroebelden, heeft hij vanuit de Bijbel een 
dynamische kijk op God verworven. De grote Bijbelse figu-
ren hebben zijn ogen doen opengaan voor de wijze waarop 
God werkzaam was en is. Vooral Maria heeft hem veel inzicht 
gegeven en hem daadwerkelijk gesteund in zijn geloofsgroei. 
Wat hij over haar heeft mogen ontdekken, was ook voor hem 
zo nieuw dat hij meermaals het woord ‘geheim’ gebruikte om 
in mensentaal weer te geven wat met ‘mysterie’ bedoeld wordt. 
Niet voor niets zeggen moderne wetenschappers dat hij een 
gave van God is voor deze tijd, een profeet. 

Deze bedevaart is zo opgevat dat we halt houden op plaatsen 
die betekenisvol waren in het leven van Montfort en waar 
sporen van hem zichtbaar zijn. Dankzij commentaren en vie-
ringen zullen we zijn spiritualiteit en werkzaamheid ervaren. 
We vatten deze tocht op zoals Montfort dat zelf zou doen. Op 
dynamische en verkwikkende wijze inspireert hij ons om de 
levende God onder woorden te brengen. 
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REISDATA

13 augustus tot 19 augustus 2020
7 dagen | autocar
Begeleider: Pater Jos Van den Bergh

ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
De autocar pikt u op in Leuven (6.00 uur), Me-
chelen (6.30 uur), Berchem (7.15 uur), Sint-Ni-
klaas (7.45 uur), Gent-Dampoort (8.30 uur) of 
Kortrijk (9.15 uur). In Amiens bezoeken we de 
grootste gotische kathedraal van Frankrijk. Na 
de lunch rijden we door naar Lisieux voor een 
rondleiding in de basiliek en een eucharistievie-
ring in de crypte. Avondmaal en overnachting.

Dag 2
Op deze dag vieren we de eucharistie in de 
kapel van de karmelietessen, de kloosterorde 
van Theresia van Lisieux. Daarna gaan we een 
kijkje nemen in de Buissonnets, haar ouderlijke 
huis. In de namiddag zetten we koers richting 
Pontmain, waar we onder meer de basiliek 
bezoeken die gebouwd werd bij de plaats waar 
Maria aan kinderen uit het dorp verschenen is. 
Na een gebedsmoment brengt de autocar ons 
naar Rennes voor avondmaal en overnachting.

Dag 3
Vandaag gaan we op zoek naar de wortels van 
Montfort en zijn spiritualiteit. ’s Ochtends be-
zoeken we zijn geboortehuis in Montfort-sur-
Meu waar we, indien het weer het toelaat, de 
eucharistie zullen vieren in de omsloten tuin. Na 
het middagmaal rijden we naar het pittoreske 
middeleeuwse stadje Dinan om er onder andere 
de Saint-Malokerk te bewonderen met prachtige 
glas-in-loodramen. Tegen de avond keren we te-
rug naar Rennes voor diner en overnachting.

Dag 4
We beginnen deze zondag in Pontchâteau 
waar Montfort duizenden mensen op de been 
bracht om er de calvarieberg op te richten. We 
volgen er zijn kruisweg en vieren de eucharistie. 
Na de lunch rijden we verder naar Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre waar de heilige Montfort en de 
zalige zuster Marie-Louise Trichet begraven 
zijn. We bezichtigen de basiliek, bidden de 
rozenkrans bij hun graven en gaan ook eens 
kijken in de kapel van de dochters van de 
Wijsheid. ’s Avonds rijden we naar Cholet voor 
avondmaal en overnachting.

Calvarieberg in Pontchâteau

Basiliek van Lisieux
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Prijs: € 1319  per persoon op basis van een  
 tweepersoonskamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %): 
 € 1253,05 (indien u boekt vóór  
 15 april 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 52,76
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 12,25
CO2-compensatie: € 3,29

Inbegrepen: 
• Overnachtingen in 2 à 3-sterren hotels. 
• Alle maaltijden vanaf de lunch op de eer-

ste dag tot en met de lunch op de laatste 
dag. 

• Vervoer met de autocar met vertrek vanuit 
Kortrijk, Gent-Dampoort, St.-Niklaas,  
Berchem (Antw.), Mechelen en Leuven

• Alle uitstappen en toegangstickets
• Dagelijkse eucharistieviering
• Spirituele en praktische begeleiding  

tijdens de bedevaart
•  Fooien
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Uw reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 250. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is  
1 maand voor vertrek, uiterlijk dus 13 juli 2020

Dag 5
We keren terug naar het graf van Louis-Marie 
Grignion de Montfort en dragen er een heilige 
mis op. Vervolgens brengt de autocar ons naar 
La Séguinière waar we in de kapel van Notre 
Dame de toute Patience een beeldje kunnen 
aanschouwen dat Montfort zelf uitgehouwen 
heeft uit de stam van een perenboom. We be-
wonderen er de bijzondere glasramen van de 
parochiekerk. In de namiddag vertrekken we 
naar Poitiers. Hier verbleef hij tijdens de eerste 
jaren van zijn priesterleven in armenhuizen. Hij 
werd er benoemd tot aalmoezenier en leerde 
er Marie-Louise Trichet kennen, de stichteres 
van de dochters van de Wijsheid. We bezoeken 
de Notre-Dame la Grande en Saint-Porchai-
re, twee beroemde romaanse kerken. Daarna 
vertrek naar ons hotel in Poitiers-Zuid voor 
avondmaal en overnachting.  

Dag 6
In de voormiddag bezoeken we het Hôpital 
Général, een armenhuis, en de pelgrimskerk 
Sainte-Radegonde. We houden de eucharistie 
in het door Montfort opgerichte heiligdom 
Montbernage. Na het middagmaal vertrekken 
we naar Saumur, een bedevaartsoord waar 
ook Montfort zich meermaals kwam bezinnen 
wanneer hij belangrijke keuzes te maken had. 
We brengen er een bezoek aan de Notre-Dame 
des Ardillers. Tegen de avond rijden we naar 
Chartres voor avondmaal en overnachting.  

Dag 7
Deze voormiddag vieren we de eucharistie 
in de crypte van de Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal van Chartres. We worden er ook 
rondgeleid langs haar koningsportaal, unieke 
glasramen en het bijzondere beeldhouwwerk 
van de koorafsluiting. We schuiven nog een 
laatste keer samen aan tafel voor de lunch en 
maken ons dan op voor de terugrit naar België. 
De autocar zal de volgende plaatsen aandoen: 
Kortrijk (18.00 uur), Gent-Dampoort (18.45 
uur), St.-Niklaas (19.15 uur), Berchem-Antw. 
(19.45 uur), Mechelen (20.15 uur) en Leuven 
(20.45 uur). 

Aandachtspunten:
• Gezondheid: Om deel te nemen aan deze 

bedevaart dient u in goede gezondheid te 
verkeren en vlot te kunnen stappen.

Amiens

Lisieux

Chartres
PontmainDinan

Montfort-sur-Meu

La Séguinière
St-Laurent-sur-Sèvre

Saumur

Poitiers
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Heilig 
Land

Het Heilig Land kent een rijke, com-
plexe geschiedenis. Het is de baker-
mat van het christendom en een 

plaats waar de drie grote monotheïstische gods-
diensten, afstammend van aartsvader Abra-
ham,  al duizenden jaren trachten samen te 
leven. 

We treden in de voetsporen van Jezus en zijn 
apostelen. We bezoeken Bijbelse plaatsen zo-
als Jeruzalem, Betlehem, Kana, Nazaret en 
het meer van Galilea. Hier werd Hij geboren, 
preekte Hij, verrichtte Hij mirakels, stierf Hij 
en verrees Hij ten slotte uit de dood. De diepe 
verbondenheid met de verhalen uit de Bijbel is 
iets wat u nergens anders ter wereld zo beleeft 
dan wanneer u zelf contact maakt met de ‘hei-
lige aarde’ van dit prachtige land. Deze bede-
vaart zal u een leven lang bijblijven.    

Zicht op Jeruzalem vanaf de Olijfberg



montfort bedevaarten 202015
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ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
Omstreeks 12.45 uur vertrek vanuit Zaventem. 
Bij aankomst in Tel Aviv om 18.05 uur worden 
we opgehaald door een autocar en naar ons ho-
tel in Jeruzalem gebracht waar we een heerlijk 
avondmaal krijgen.  

Dag 2
We brengen een bezoek aan de Olijfberg met 
de Hemelvaartmoskee en de Onze-Vaderkerk. 
Hier genieten we van een schitterend panora-
misch uitzicht over Jeruzalem. Ook het Do-
minus Flevit-heiligdom, de Hof van Olijven 
met de kerk van de Doodsstrijd en het graf van 
Maria zijn hier gesitueerd. In de grot van Get-
semane vieren we de eucharistie. 
Na de lunch bezoeken we samen de Heilig 
Grafkerk. Daarna beschikt u over vrije tijd om 
te kuieren door de straatjes van de oude stad.  

Dag 3
In de voormiddag bezoeken we de Sint-Anna-
kerk met de vijvers van Bethesda en Litostrotos. 
We volgen de kruisweg, de Via Dolorosa naar 
Golgota en tot slot de Heilig Grafkerk. Na de 
lunch bezoeken we de kerk van Johannes de 
Doper in Ein Karim en vieren we eucharistie 
in de kerk van de Visitatie. 

Dag 4
We duiken opnieuw de Oude stad van Jeru-
zalem in. We bezichtigen het Tempelplein met 
de Klaagmuur waar we een bar mitzwa kunnen 
meemaken. Vervolgens bezoeken we het Paleis 
van Kajafas (Petrus in Gallicantu). 

Na de lunch gaan we met de bus naar Sions-
berg. We bezoeken er het Cenakel, staan even 
stil bij het graf van David en gaan naar de Dor-
mitiokerk met de indrukwekkende crypte van 
het ontslapen van Maria. We sluiten de dag af 
met een eucharistieviering in de kerk van het 
Cenakel. 

Dag 5
We zetten koers naar Betlehem waar we de 
Geboortekerk bezoeken, de Melkgrot en de 
Sint-Katharinakerk. De eucharistieviering 
vindt na de lunch plaats in het Herdersveld. 

Dag 6
Na het ontbijt zetten we koers richting Dode 
Zee. Alvorens we gaan baden, maken we kennis 
met Qumran, een plaats in de woestijn waar de 
Dode Zeerollen werden gevonden. We vervolgen 
onze reis naar Jericho. Eerst houden we halt bij 
de doopplaats van Jezus aan de Jordaan. Daarna 
bezoeken we de Tel in Jericho. In de late namid-
dag vertrekken we richting Nazaret waar we 
de eucharistie vieren in de kapel van Charles de 
Foucauld en ons installeren in het hotel waar we 
de komende vier nachten zullen verblijven. 

Dag 7
Vandaag bezoeken we Haïfa, gebouwd langs 
de kust en mooi gelegen tegen de hellingen 
van de berg Carmel. Op deze berg, in de grot 
van Elia, vieren we de eucharistie. Na de lunch 
brengen we een bezoek aan het historische 
Caesarea met zijn Romeins theater, aquaduct 
en kruisvaardersburcht.  

Dag 8
We beginnen de dag met een eucharistie-
viering in de Basiliek van de Aankondiging. 
Nadien bezoeken we het Heiligdom van de 
Mariabron, de kerk van Sint-Jozef, de syna-
goge en het museum van de Basiliek van de 
Aankondiging. 
Na de lunch rijden we naar we eerst naar Kana 
en vervolgens naar de berg Tabor voor een be-
zoek aan de kerk van de Gedaanteverandering. 

REISDATA

16 tot 25 november 2020 | 10 dagen | 
Vliegtuig
Begeleider: pastoor Jan Van Raemdonck

Heilige grafkerk in Jeruzalem
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Prijs: € 1936  per persoon op basis van een  
 tweepersoonskamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 1839,20 (indien u boekt vóór  
 2 april 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 77,44 
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 38,90
CO2-compensatie: € 34,20

Inbegrepen: 
• Verblijf in volpension
• Verblijf in 3-sterrenhotels
• Vlucht heen en terug vanuit Zaventem 

naar Tel Aviv 
• Autocar ter plaatse 
• Eucharistievieringen zoals vermeld in het 

programma
• Alle uitstappen en toegangstickets zoals 

beschreven in het programma.
• Fooien (voor hotel, restaurant, gids,  

chauffeur, ...)
• Spirituele en praktische begeleiding
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken

Uw reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 350. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is  
1 maand voor vertrek, uiterlijk dus 16 oktober 
2020

Aandachtspunten:
• Lokale munt: de Israëlische sjekel (NIS) 

mag vrij ingevoerd worden. U kan ter 
plaatse eenvoudig euro’s wisselen of geld 
opvragen uit één van de vele bankauto-
maten. 

• Reisdocumenten: een internationaal pas-
poort met geldigheid tot zes maanden na 
afreis is vereist. We vragen u uiterlijk vijf 
weken voor vertrek een kopie van de fo-
tobladzijde van uw internationaal paspoort 
aan ons te bezorgen. 

• Gezondheid: om deel te nemen aan deze 
bedevaart dient u in goede gezondheid te 
verkeren en vlot te been te zijn.

Infomoment:
Zondag 15  maart 2020 om 16 uur in het 
Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, 
3110 Rotselaar

Inschrijven voor deze infodag kan telefonisch 
op het nummer 016 30 82 10 of via mail  
bedevaarten@mariaalcentrum.be

Dag 9
Dit is een bijzondere dag aan het meer van 
Galilea. Allereerst vieren we de eucharistie 
op de berg van de Zaligsprekingen, we staan 
even stil in Tabgha, de plaats van de brood-
vermenigvuldiging en van het primaatschap 
van Petrus. Daarna bezoeken we de synagoge 
in Kafarnaüm. ’s Middags steken we het meer 
over per boot die ons naar kibboets Ein Gev 
brengt voor een heerlijke lunch en een bezoek. 

Dag 10
Na het ontbijt maken we ons op voor de reis 
naar huis. De autocar brengt ons naar Tel Aviv 
voor de vlucht naar Zaventem. De aankomst is 
gepland omstreeks 17.00 uur.

Kafarnaum

Berg van de  
Zaligsprekingen

Berg Karmel

Tabgha

Kana
Haïfa

Caesarea

Tel Aviv

Qumran
Jeruzalem

Ein Karim

Tiberias
Ein Gev

Nazaret

Jericho

Betlehem

Meer van Galilea

Dode Zee
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Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis, Panjim, Goa
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India
Deze bedevaart is heel bijzonder voor ons. Niet al-

leen omdat de bestemming onontgonnen terrein 
is voor de Montfort-Bedevaarten maar vooral 

ook omdat het een uitnodiging is van onze eigen pater Ne-
po om kennis te maken met het land waar hij geboren is, 
opgroeide en gevormd werd tot montfortaan en priester.  
Vandaag zet hij zich in als priester in Scherpenheuvel en 
werkt hij ijverig aan zijn doctoraat in de Mariologie aan de 
universiteit van Leuven. 

U had het misschien niet gedacht maar ook in India, het 
land van een miljard mensen en evenveel goden, leven 
christenen. Hoewel ze slechts twee procent van de totale 
bevolking uitmaken gaat het dan nog om 20 miljoen men-
sen. Hoe beleven zij hun geloof? En hoe verhouden zij zich 
tot de vele andere geloofsgemeenschappen? 

We worden meegenomen op een reis door een immens 
land, vol contrasten en met prachtige natuur. We ont-
dekken een cultuur die duizenden jaren oud en bijzonder 
kleurrijk is. We maken kennis met religies die op het eerste 
gezicht mijlenver van ons verwijderd lijken, maar gaan op 
zoek naar dat wat ons verbindt. 
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ALGEMEEN PROGRAMMA*

Dag 1 
Om 8.00 uur ’s morgens vertrekt ons vliegtuig 
in Zaventem. We maken een tussenstop in 
Doha en vliegen dan verder naar Goa waar we 
omstreeks 2.40 uur lokale tijd aankomen. 

Dag 2
Bij aankomst in deze voormalige Portugese 
kolonie worden we opgewacht door onze lo-
kale gids die ons de hele reis zal vergezellen. 
Een comfortabele autocar brengt ons naar 
ons hotel in Panjim. ’s Morgens krijgen we de 
gelegenheid om uit te slapen en te acclimati-
seren. In de namiddag gaan we de tropische 
omgeving verkennen. We bezoeken de kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte 
Ontvangenis en vieren de eucharistie. Ver-
volgens brengen we een bezoek aan de pilar-
broeders. Bij het vallen van de avond keren 
we terug naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting.   

Dag 3
Wie aan India denkt, denkt aan kruiden. Na 
de eucharistie brengen we deze voormiddag 
een bezoek aan een kruidenplantage te mid-
den van weelderige tropische begroeiing. We 
leren hoe zwarte peper, vanille, nootmuskaat 
en kaneel geteeld worden. Uiteraard mogen 
we ook proeven van die smaakbommen tij-
dens een zorgvuldig bereide lokale lunch. 
In de namiddag leren we over de koloniale 

geschiedenis van Goa in het Braganza-land-
huis. Het waren de Portugezen die in de 16e 
eeuw het rooms-katholicisme naar deze regio 
brachten. Tegen de avond keren we terug naar 
Panjim waar we de zonsondergang tegemoet 
varen tijdens een riviercruise. We worden ver-
gast op een culturele avond met traditionele 
dans en typische lokale gerechten.  

Dag 4
Op deze dag gaan we op zoek naar de nalaten-
schap van de kolonisten. In Oud-Goa vinden 
we een schitterend complex van kathedralen, 
kerken en kloosters. We bezoeken onder meer 
de Basilica de Bom-Jezus, waar de resten van 
de heilige Franciscus Xaverius vereerd worden. 
Na de lunch vieren we de eucharistie en maken 
we ons op voor een korte binnenlandse vlucht 
naar de stad der paleizen, Mysore. 
 
Dag 5
Nu we reeds drie dagen in dit voornamelijk 
hindoeïstische land vertoefd  hebben wordt 
het hoog tijd om deze religie nader te bekijken. 
We beginnen bij de tempels op Chamandi 
Hill en maken kennis met de verschillende go-
den aan wie zij opgedragen zijn. We ontmoe-
ten onder meer Nandi de stierengod, de go-
din Chamundi, demonen, avatars en getooide 
olifanten. Na dit bezoek komen we even tot 
rust in een meer vertrouwde omgeving, in 
de neogotische Sint-Philomenakathedraal. In 

REISDATA

3 tot 16 november 2020 | 14 dagen | 
vliegtuig
Begeleider: pater Nepo James Raj
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de namiddag kijken we onze ogen uit in het 
schitterende Amba Vilas Palace, één van de 
paleizen van de maharadja's van Wodeyar die 
heersten over hun koninkrijk van 1399 tot 
1956. Tegen de avond zijn we welkom in het 
montfortaanse seminarie van Mysore, waar 
pater Nepo en zijn confraters ons rondleiden 
en met trots voorstellen aan de levendige 
montfortaanse congregatie. We vieren er de 
eucharistie met de paters, die ons bij hen aan 
tafel uitnodigen voor het diner. 

Dag 6
Voor de middag brengen we een bezoek aan 
de tempel van Srirangapattana, gewijd aan de 
hindoegod Vishnu. Daarna maken we kennis 
met het sikhisme, een monotheïstische religie 
die eveneens haar oorsprong vond in India. 
We keren terug naar het centrum van de stad 
voor de lunch en prikkelen vervolgens onze vijf 
zintuigen tijdens een bezoek aan de Devaraja- 
markt. Fruit en groenten, wierook, bloemen, 
juweeltjes en lokaal geproduceerde handwerk-
jes maken van dit kleurrijk tafereel een droom 
voor iedere fotograaf. In de late namiddag gaan 
we aan boord van de Mayiladuthurai Express, 
de rechtstreekse  slaaptrein van Mysore naar 
Thiruchirappalli.    

Dag 7
Het wordt een korte maar comfortabele nacht. 
Wanneer we  ’s morgens in alle vroegte aan-
komen in het station van Tiruchirappalli, 
afgekort ‘Trichy’ worden we opgepikt door 
een autocar die ons naar ons hotel brengt om 
te ontbijten. Verfrist en gevoed gaan we op 
verkenning in deze stad die genoemd werd naar 
een driekoppige demon die verlossing vond 
nadat de god Shiva hem had verslagen. We be-
zoeken de tempels van Srirangam, het grootste 
functionerende tempelcomplex ter wereld. De 
tempels zijn versierd met fresco’s en handge-
schilderde beeldjes en vormen een bijzonder 
populair bedevaartsoord voor hindoes.

Na de lunch is vrije tijd voorzien zodat zij die 
dat wensen even kunnen rusten, de lokale 
markt kunnen verkennen of gewoon de straat 
op kunnen gaan om de ogen de kost te geven. 
Je zal je niet vervelen. Verkwikt bezoeken we 
in de namiddag de kathedraal van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Lourdes en vieren we de eucha-
ristie. 

Dag 8
Vandaag rijden we naar Thanjavur, zo’n 60 
km ten westen van Trichy, waar we de misvie-
ring bijwonen in de kathedraal van het Heilig 
Hart. Na het middagmaal bezoeken we de aan 
Shiva gewijde granieten Brihadishvaratempel. 
Een knap staaltje architectuur van meer dan 
duizend jaar oud. Vervolgens gaan we naar het 
Koninklijk Paleis van de Maratha, die van de 
17e tot de 19e eeuw in weelde heersten over de 
regio.  

Dag 9
Na het ontbijt zetten we koers naar Velankan-
ni, het Lourdes van het Oosten, gelegen aan de 
Baai van Bengalen. Hier verscheen Onze-Lie-
ve-Vrouw aan een schapenherdertje, genas ze 
een gehandicapte melkverkoper en redde ze 
Portugese zeevaarders uit een dodelijke storm. 
Op de plaats van haar verschijning werd een 
basiliek gebouwd, de basiliek van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Goede Gezondheid. We gaan er 
pelgrimeren en bidden samen met de Indiase 
christenen. Hier zullen we ten volle proeven 
van de Indische manier van geloofsbeleving en 
kunnen we ook ervaren wat ons zo sterk met 
hen verbindt. 

Dag 10
In de voormiddag gaan we met pater Nepo nog 
even terug naar zijn dierbare Velankanni. Na 
de lunch neemt hij ons mee naar zijn geboor-

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Gezondheid, Velankanni
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Prijs: Nog niet bekend op moment van druk.  
 Raadpleeg onze website of neem  
 contact op met ons kantoor 016 30 82 10
 Een vroegboekkorting van 5% op de  
 basisprijs is van toepassing indien u  
 boekt vóór 30 april 2020 

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: Nog te bepalen (4% van de 
basisprijs)
Bijstandsverzekering: € 42,00
CO2-compensatie: € 83,51

tedorp en parochie van oorsprong, Elandurai. 
In zijn parochiekerk zal hij de mis opdragen 
voor ons en voor zijn dierbaren. Het bezoek 
aan Elandurai is een interessante kennisma-
king met het leven op het Indische platteland. 
Even verderop, in Kumbakonam, bezoeken 
we het seminarie waar Nepo zijn eerste stappen 
zette naar het priesterschap. We ontmoeten de 
seminaristen en genieten van de mooie omge-
ving met rijst-, kokosnoot- en neemplantages. ’s 
Avonds nodigen de montfortanen ons uit om 
het avondmaal met hen te gebruiken.  

Dag 11
In het gouden licht van de ochtendzon wan-
delen we na het ontbijt naar het waterbekken 
van Kumbakonam. Dit bekken is omgeven 
door tientallen tempels en wordt ’s morgens en 
’s avonds bezocht door devote hindoes die zich 
hier ritueel wassen en de god van hun voor-
keur aanbidden. Een boeiend schouwspel …  
Na afloop stappen we op de bus voor een rit 
naar Puducherry, een stad waar nog een Frans 
sfeertje hangt, achtergelaten door de kolonisten 
die hier pas in 1954 vertrokken. We duiken nog 
dieper de hindoecultuur in met een bezoek aan 
de Sri Aurobindo Ashram, een hindoeïstische 
spirituele leefgemeenschap die zich geschaard 
heeft achter hun goeroe, Sri Aurobindo, en 
waar volgelingen door het beoefenen van yoga 
en meditatie streven naar verlichting. In de late 
namiddag keren we dan weer terug naar het 
vertrouwde. Na een rondleiding in de Église 
de Notre Dame des Anges in Grieks-Romeinse 
stijl vieren we er de eucharistie. 

Dag 12
Na het ontbijt en de eucharistie rijden we naar 
Chennai (Madras). Tijdens deze rit van 150 ki-
lometer glijdt het Indiase leven als een kleurrijk 
tafereel langs ons heen. Onderweg stoppen we 
voor de lunch aan het mooie strand van Ma-
mallapuram en bezoeken er de uit de 7e eeuw 
stammende tempels. 

Dag 13
Op de voorlaatste dag van deze buitengewone 
bedevaart ontmoeten we een bekend figuur: 
de apostel Thomas. Hij reisde helemaal naar 
India om er de Blijde Boodschap te verkondigen 
en kon er heel wat mensen bekeren. In de San 
Thome Basilica in Madras worden zijn relie-
ken vereerd. Tijdens een bezoek aan de Shree 
Chandraprabhu Jain Naya Mandir-tempel ma-
ken we kennis met nog een andere religie, het 
jaïnisme. We vieren de eucharistie in de Luzkerk 
en hebben na afloop de kans om naar eigen 
wens te shoppen, te kuieren langs het strand of 
ons te laten vervoeren in een riksja. Bij het vallen 
van de avond keren we terug naar ons hotel voor 
het diner en maken we ons op voor onze terug-
reis naar België.

Dag 14
Met een nachtvlucht keren we terug naar huis. 
Het vliegtuig vertrek omstreeks 3.20 uur naar 
Doha, waar we overstappen op de vlucht naar 
Zaventem. De aankomst op vertrouwde bo-
dem is gepland om 14.00 uur. 

Indische vrouw neemt een bad in het heilige meer Mahamaham, 
Kumbakonam, Tamil Nadu
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Inbegrepen: 
• Verblijf in 4 à 5-sterrenhotels
• Maaltijden vanaf het vertrek met het vlieg-

tuig op de eerste dag tot de maaltijd op de 
retourvlucht

• Vlucht heen van Zaventem naar Goa en 
terug van Chennai naar Zaventem

• Rondreis in India per autocar
• Binnenlandse vlucht van Goa naar Mysore
• Nachtrein (slaaptrein) van Mysore naar Ti-

ruchirappalli
• Alle uitstappen en toegangstickets zoals 

beschreven in het programma
• Eucharistievieringen zoals vermeld in het 

programma
• Spirituele en praktische begeleiding
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje
• Fooien (voor hotels, restaurants, gidsen, 

chauffeurs, bagagedragers ...)
• Visum 

Niet inbegrepen: 
• Dranken
• Persoonlijke uitgaven
• Verzekeringen
• Internationaal paspoort 
 
Uw reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 350. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is  
1 maand voor vertrek , uiterlijk dus 3 oktober 
2020

*programma onder voorbehoud van wijzigingen

Aandachtspunten:
• Lokale munt: in India betaalt men met de 

Indiase roepie. Euro’s kunnen gewisseld 
worden op de luchthaven of in het hotel. 
Geld afhalen kan in de grote steden met 
Maestro, Visa of Mastercard. 

• Reisdocumenten: voor reizen naar India is 
een internationaal paspoort vereist dat tot 
6 maanden na de retourdatum geldig is 
en een geldig visum (hier zorgen de Mont-
fort-Bedevaarten voor)

• Gezondheid: om deel te nemen aan deze 
bedevaart dient u in goede gezondheid 
te verkeren en vlot te been te zijn. Wet-
telijk zijn er geen inentingen vereist voor 
reizigers in India. Toch zijn sommige voor-
zorgsmaatregelen aan te raden. Informeer 
u tijdig bij uw huisarts.

Infomoment:
Zaterdag 14 maart 2020 om 14 uur in het 
Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, 
3110 Rotselaar

Inschrijven voor deze infodag kan telefonisch 
op het nummer 016 30 82 10 of via mail  
bedevaarten@mariaalcentrum.be

Panaji

Velankanni
Kumbakonam

Puducherry

Chennai (Madras)

Trichy

Mysore

Thanjavur

Basiliek van Bom Jesus

Tempels van Srirangam
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Compostela

Sint-Jakob, één van Jezus’ twaalf apostelen, trok verkondigend naar 
Spanje maar moest van een kale reis terugkeren naar Judea. Tot 
grote woede van de gevestigde orde slaagde hij er daar wel in om 

mensen te bekeren. Hij moest zijn succes echter met de dood bekopen. 
Zijn leerlingen voeren zijn lichaam per boot weer terug naar de westkust 
van Galicië, waar ze zijn stoffelijke resten even landinwaarts begroeven. 

Eeuwen later, in 813, werd zijn graf ontdekt door een kluizenaar die er 
naartoe geleid werd door een heldere ster. Hij doopte de plek ‘Campus 
Stellae’, ofwel de plek door de ster aangeduid. Koning Alfonso II van 
Asturië stapte als eerste pelgrim naar het graf van de heilige Jacobus.  Hij 
stichtte er een kerk en een klooster en meer en meer mensen stroomden 
toe in Compostela.  

Ook vandaag blijft het een bedevaartsoord dat pelgrims van heinde en 
verre aantrekt. De voettocht ernaartoe is een uitdaging voor het lichaam 
en een sterke geestelijke beleving. Deze dertiendaagse biedt je de unieke 
kans om je diepste zelf te ontmoeten. Je zet grote stappen in je spirituele 
proces terwijl je je gesteund weet door de groep en door ons team van 
begeleiders.  
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Santiago de
Compostela

Pedrouzo Arzúa

Palas de Rei
Portomarín

Sarria

Molinaseca

Rabanal
del Camino

Villafranca  
del Bierzo

Triacastela

Astorga

O Cebreiro

ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
’s Ochtends vliegen we vanuit Zaventem naar 
Santiago de Compostela. Een autocar brengt 
ons naar onze vertrekplaats, Astorga. Onder-
weg nemen we het prachtige landschap in ons 
op.  

Dag 2 – 19 km
Staptocht naar Rabanal del Camino. We trek-
ken door het land van Maragatos. Onderweg is 
er mogelijkheid om Castrillo de Polvazares te 
bezoeken.  

Dag 3 – 25 km
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 
stuk Camino.  

REISDATA

3 tot 15 oktober 2020 
13 dagen | vliegtuig en voeten
Begeleiding: Kristof Morren & Lana Meeusen

Dag 4 – 27,5 km
We trekken langs de tempeliersstad Ponferrada 
en ook langs de wijngaarden van de Bierzo. 
Onze tocht eindigt vandaag in Villafranca 
del Bierzo, ook wel ‘klein Santiago’ genoemd.

Dag 5 – 26 km
We stappen naar O Cebreiro. Vanaf Ambas-
mestas begint de klim naar dit oude pelgrims-
oord. Mooie uitzichten wachten ons op als 
beloning.

Dag 6 – 21 km
Tocht naar Triacastela. Vanaf de Sierra kijken 
we uit over het groene Galicië. Op de pas Alto 
de San Roque komen we aan 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 – 18 km
Naar Sarria. Een etappe over groene heuvels, 
door boerendorpen en over de Alto-de-Rioca-
bopas. Vaak trekken we langs corredoiras, ou-
de weggetjes, tussen de authentieke dorpjes in.

Dag 8 – 21 km
We stappen naar Portomarin. De weg leidt 
ons langs meer dan twintig kleine dorpen en 
gehuchten over heel wat oude wegen. We ste-
ken kleine waterlopen over op doorwaadbare 
plaatsen of over stapstenen. 
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Prijs: € 1689 per persoon op basis van een  
 tweepersoonskamer.
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 1604,55 (indien u boekt vóór  
 15 maart 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 67,56
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 14,50
CO2-compensatie: € 17,02

Inbegrepen: 
• Overnachtingen in pelgrimhotels langs de 

Camino Francès. Doorgaans hebben deze 
hotelletjes 2 à 3 sterren. 

• Vluchten heen en terug van Zaventem 
naar Santiago de Compostela 

• Transfer van luchthaven Santiago naar Astorga
• Transfer van hotel Santiago naar luchthaven
• Bezemwagen die uw bagage vervoert van 

hotel naar hotel
• Alle maaltijden vanaf het avondmaal de 

eerste dag tot en met de lunch op de laat-
ste dag 

• Spirituele begeleiding
• Praktische begeleiding (Spaans-Nederlands)
• Tochtboekje
• Pelgrimspaspoort
• Fooien (voor hotels, restaurants, gidsen, 

chauffeurs, ...)

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Uw reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 250. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is  
1 maand voor vertrek, uiterlijk dus 3 septem-
ber 2020.

Aandachtspunt: 
Dit is een intensieve tocht. Bij deelname is 
het belangrijk dat u in goede fysieke conditie 
verkeert.

Infomoment:
Zaterdag 22 februari 2020 om 14 uur in het 
Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, 
3110 Rotselaar

Inschrijven voor deze infodag kan telefonisch 
op het nummer 016 30 82 10 of via mail  
bedevaarten@mariaalcentrum.be

Dag 9 – 23 km
Tocht naar Palas de Rei. Eerst trekken we over 
een bergrug met granietrotsen en heide. We heb-
ben uitzicht op het dal van de Miño. In Palas de 
Rei bereiken we het laagland van Galicië.

Dag 10 – 28 km 
We stappen verder naar Arzúa. Vandaag wan-
delen we door glooiend boerenland.

Hórreos, typische Galicische maïsopslagplaat-
sen van natuursteen, trekken de aandacht.
Net als enkele oude, stenen kruisen: cruzeiros.

Dag 11 – 19 km
Langs rustige bospaden, kleine dorpjes en gehuch-
ten stappen we van Arzúa naar O Pedrouzo. 

Dag 12 – 18 km
De laatste dag van onze tocht … Op naar San-
tiago de Compostela! Eerst weer de bossen 
in maar na een tijdje ontmoeten we meer en 
meer tekenen van verstedelijking en van onze 
nakende bestemming. En dan staan we ineens 
voor de kathedraal. We maken tijd om onze 
‘Compostela’ op te halen en brengen een groet 
aan Sint-Jakob. 

Dag 13 
Tot aan de gezamenlijke lunch is er vrije tijd om 
wat langer te slapen, rond te dwalen in de stad, 
de eucharistieviering bij te wonen of souvenirs 
in te kopen. ’s Middags sluiten we onze reis af 
bij een middagmaal in een typisch restaurant. 
Transfer naar de luchthaven voor de recht-
streekse vlucht van Santiago naar Zaventem. 
Aankomst is gepland omstreeks 19.25 uur. 

Cruz de Ferro
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Beauraing en  
Lavaux-Ste.-Anne

Deze eendagsbedevaart toont ons dat we geen zeeën van tijd moeten vrij maken om af-
stand te nemen van drukte, verplichtingen, eenzaamheid, verdriet of wat het ook is dat 
het leven op dit moment beheerst, om nadien weer met frisse, liefdevolle ogen naar onze 

persoonlijke verhalen te kunnen kijken. We maken tijd om te onderscheiden wat essentieel en wat 
bijkomstig is in ons broze, kwetsbare en korte aardse bestaan.  Zo komt ruimte vrij voor God en 
de daarmee gepaard gaande levensvreugde. We komen thuis bij Maria in het heiligdom van Beau-
raing en laten ons daarna inspireren door het eenvoudige maar bijzondere leven dat geleid wordt 
in de gemeenschap van de Tibériade. 

ALGEMEEN PROGRAMMA

Vertrek in Kortrijk (6.00 uur) met onderweg vol-
gende stops: Gent-Dampoort (7.00 uur), Groot- 
Bijgaarden/Zellik (7.40 uur) en Leuven (8.00 
uur). Rond 9.30 uur komen we aan in Beauraing, 
waar we samen de eucharistie vieren en de tijd 
nemen om de stilte op te zoeken bij Maria. 
Tegen de middag brengt de autocar ons naar 
Rochefort waar ons een heerlijk streekgebon-
den middagmaal wacht. Wanneer onze honger 
gestild en onze ziel gevoed is, rijden we door 
naar Lavaux-Sainte-Anne om kennis te maken 
met de broederschap van de Tibériade. Deze 
jonge, inspirerende gemeenschap leeft te mid-
den de velden en bossen in de Ardennen een 

REISDATA

5 juli 2020 | 1 dag | autocar
Begeleider: pastoor Jan Baert

Inbegrepen:  autocar, middagmaal, spirituele 
en praktische begeleiding, versnapering, alle 
bezoeken zoals beschreven in het program-
ma, fooien (voor restaurant en chauffeur, ...)

Niet inbegrepen:  verzekeringen, dranken, 
persoonlijke uitgaven, ontbijt en avondmaal

Uw reservatie is definitief na het betalen van 
een voorschot van € 15. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is  
1 maand voor vertrek, uiterlijk dus 5 juni 2020. 

Prijs: € 92 per persoon
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5 %):  
 € 87,40 (indien u boekt vóór  
 15 april 2020)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 3,68
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 3
CO2-compensatie: € 0,34

eenvoudig leven in nauw contact 
met de natuur, in de geest van 
Sint-Franciscus. Een dertigtal 
mannen en vrouwen geven er op 
eigenzinnige wijze gestalte aan 
het evangelisch ideaal. We wor-
den uitgenodigd om deel te ne-
men aan de gebedswake in hun 
prachtige, zelfgebouwde kapel. 
Daarna is er tijd voor een ont-
moeting met de kloosterlingen, met koffie en 
gebak. Dit is een bijzondere ervaring die kracht 
kan geven aan ons persoonlijk christelijk leven. 
Rond 18.00 uur keren we terug naar huis. 
Stops: Leuven (19.15 uur), Groot-Bijgaarden/
Zellik (20.00 uur), Gent-Dampoort (20.40 
uur), Kortrijk (21.40 uur)

Kapel van de Tibériade
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ALGEMENE INLICHTINGEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
INLICHTINGEN 
Onze administratie is steeds te bereiken via:
E-mail: bedevaarten@mariaalcentrum.be
Telefoon:  016 30 82 10 - tijdens de weekdagen van 8.00 
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur (’s vrijdags tot 
14.30 uur). 

INSCHRIJVINGEN 
• Inschrijven kan via onze website (mariaalcentrum.be) 

of door de bestelbon DUIDELIJK en VOLLEDIG in 
HOOFDLETTERS in te vullen en per post naar ons 
te versturen. Voor twee personen die op hetzelfde adres 
wonen kan u één bestelbon gebruiken. Personen die 
op een verschillend adres wonen vullen elk een aparte 
bestelbon in. Vraag zo nodig enkele formulieren bij of 
maak zelf fotokopies. 

• Om problemen op de luchthaven te vermijden, verzoe-
ken wij u om uw FAMILIENAAM EN VOORNAAM 
te vermelden ZOALS ZE STAAN OP UW IDENTI-
TEITSKAART. Uw identiteitskaart moet geldig zijn 
tot na de bedevaart. Voeg een fotokopie van uw geldige 
identiteitskaart bij de bestelbon. 

• Ook zij die een lot hebben gewonnen vullen een bestel-
bon in en vermelden daarbij hun lotnummer. 

• Als u een GSM heeft vragen wij uitdrukkelijk om uw 
GSMnummer te vermelden op uw bestelbon. Het kan 
nodig zijn om laatkomers op de luchthaven te contacteren. 

• Uiterste inschrijvingsdatum: EEN MAAND vóór het 
vertrek. Wacht echter niet tot het laatste ogenblik aan-
gezien de beschikbare plaatsen beperkt kunnen zijn. 

VOLGNUMMER 
Op de bevestiging van uw inschrijving staat uw volgnum-
mer. Vermeld dit steeds op al uw correspondentie en bij 
uw betalingen. 

BETALINGEN 
• Uw plaats wordt voorbehouden na ontvangst van uw 

bestelbon en het voorschot. (Wie een annuleringsverze-
kering wenst, betaalt de bijdrage hiervoor samen met het 
voorschot). Let wel: voorschot en annuleringsbijdrage 
zijn berekend per deelnemer. Daarna bezorgen wij u een 
bevestiging van uw inschrijving. 

• Indien u 14 dagen na de storting van het voorschot geen 
antwoord van ons ontvangen hebt, geef ons dan tijdig 
een seintje. 

• Uiterste betalingsdatum: EEN MAAND vóór het ver-
trek. Na ontvangst van het saldo sturen wij u geen nieuw 
ontvangstbewijs meer. 

• Verricht uw betalingen op onze rekening bij de bpost bank: 
IBAN: BE71 0000 4773 0969 
BIC: BPOTBEB1 van de MONTFORT-BEDEVAAR-
TEN Diestsevest 55, 3000 LEUVEN 

• Gelieve bij voorkeur niet te betalen met cheques. 
• De laatste gegevens ontvangt u ten laatste 7 dagen vóór 

de vertrekdatum. 

PRIJZEN 
Bij onze prijs is alles inbegrepen: 
• Prijs op basis van tweepersoonskamer. 
• Reis heen en terug. 
• Volpension vanaf aankomst. 
• Inzake busbedevaarten zijn alle maaltijden inbegrepen 

vanaf middagmaal 1e dag tot en met middagmaal laatste 
dag (tenzij anders aangegeven).

• Luchthaventaksen en btw. 
• Alle fooien, ook voor de autocarchauffeur en de gidsen. 
• Vervoer ter plaatse volgens het programma. 
• Alle diensten van onze begeleiders. 
Niet inbegrepen: 
• De eventuele vrije excursies. 
• Uw persoonlijke uitgaven (o.a. dranken, geschenken, 

telefoons). 
• Vervoer tussen woonplaats en opstapplaats. 

De Montfort-Bedevaarten behouden zich het recht voor een 
bedevaart te annuleren indien er op de sluitingsdatum onvol-
doende deelnemers zijn ingeschreven (d.w.z. minder dan 20), 
alsook wegens andere ernstige en onvoorziene omstandighe-
den. De bedevaarder zal hiervan ten laatste 15 dagen vóór het 
vertrek in kennis worden gesteld. Bij dergelijke annulering 
door ons betalen wij vanzelfsprekend alle gestorte bedragen 
terug, evenwel zonder bijkomende schadevergoeding.
De prijsherziening waarvan sprake in art. 6 van de algemene 
reisvoorwaarden wordt evenredig toegepast op het onderdeel 

van de reis dat aan herziening onderhevig is. De prijzen zijn 
berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het 
verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 ja-
nuari 2020 gelden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer 
die op 1 januari 2020 bekend waren, en in het bijzonder 
op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, 
berekend over het gemiddelde van de maand december 2019. 

ANNULERING 
Indien men geen annuleringsbijdrage betaald heeft, kan 
men zijn inschrijving slechts opzeggen indien, naargelang 
het geval, één van de volgende bedragen wordt betaald 
(per persoon): 
1. Tot en met 90 dagen voor vertrek: € 25 voor bedevaarten 
met een prijs minder dan € 450, € 35 voor bedevaarten 
met een prijs vanaf € 450 tot € 1000, € 50 voor bede-
vaarten met een prijs vanaf € 1000 tot € 1500, € 70 voor 
bedevaarten met prijs vanaf € 1500 tot € 2000, € 90 voor 
bedevaarten met prijs vanaf € 2000
2. 10 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij 
annulatie vanaf 89 tot en met 61 dagen voor vertrek.
3. 50 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij 
annulatie vanaf 60 tot en met 46 dagen voor vertrek. 
4. 85 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij 
annulatie vanaf 45 tot en met 15 dagen voor vertrek. 
5. 100 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij 
annulatie minder dan 15 dagen voor vertrek. 
Wie de datum of de bestemming van de gekozen bedevaart 
wil wijzigen, of zich door een derde wil laten vervangen, 
zal steeds, voor zover op de aanvraag kan worden ingegaan, 
minstens 20 euro dossierkosten moeten betalen. 

ANNULERINGSVERZEKERING 
Bovenstaande kosten kan u vermijden door een annule-
ringsverzekering te voorzien. Ze is vastgesteld op 4 % van 
de basisprijs van de bedevaart zonder rekening te houden 
met kortingen of supplementen. Het volledig gestorte 
bedrag, met uitsluiting van de annuleringsbijdrage zelf, 
wordt u dan terugbetaald na de eventuele annulering om 
een ernstige reden. Vergeet niet het bedrag van de annu-
leringsbijdrage op de bestelbon te vermelden en SAMEN 
MET HET VOORSCHOT te betalen. Naderhand kan 
men deze verzekering niet meer aanvragen. De voortijdige 
beëindiging van een bedevaart wegens ziekte of een ongeval 
kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. 

VERZEKERING 
De burgerlijke aansprakelijkheid van elke bedevaarder wordt 
automatisch verzekerd. Daarnaast kan hij een bijstandsverze-
kering afsluiten. Voor busbedevaarten en bestemmingen bui-
ten onze buurlanden is deze verzekering eigenlijk een absolute 
aanrader. Het betreft een verzekering bij Europ Assistance. 
Kosten in geval van ziekte, ongeval of overlijden worden 
terugbetaald tot 10.000 euro. Repatriëringskosten zijn onbe-
perkt verzekerd. Wie deze bijstandsverzekering wenst, moet 
het bedrag van de premie op de bestelbon noteren. Let wel: 
deze bijstandsverzekering kan enkel onderschreven worden 
door Belgen of vreemdelingen met hun domicilie in België. 
Zelfs als u al over een verzekering van uw ziekenfonds beschikt 
(bijv. Mutas), is dit toch een goede aanvulling. Ga na of bij uw 
ziekenfondsverzekering enkel de zieke of tevens de reisgenoot 
kan gerepatrieerd worden; of de terugbetaling van bijkomende 
hotelkosten en dergelijke voorzien zijn; of vervroegde terug-
keer naar België wegens overlijden of ziekenhuisopname van 
een familielid wel mogelijk is. Zoniet is een verzekering bij 
Europ Assistance wellicht het overwegen waard. 

HOTELS 
Wij verblijven steeds in goede hotels met bad of douche 
en toilet in elke kamer (tenzij het anders vermeld is in de 
brochure). 

KAMERINDELING 
Indien iemand de kamer wenst te delen met een ander 
persoon en zelf geen kamergenoot aanduidt, proberen 
wij in eerste instantie zelf een kamergenoot te vinden. 
Indien dit ons evenwel niet lukt, zijn wij genoodzaakt een 
supplement voor een eenpersoonskamer aan te rekenen. 
Dit is ook het geval indien uw kamergenoot zou uitvallen 
en er geen vervanger voorhanden is. In geen geval kunnen 
die kosten door de organisator worden ten laste genomen. 
Driepersoonskamers zijn vaak tweepersoonskamers waarin 
gewoon een bed wordt toegevoegd. Het comfort van dat 
bijkomende bed en de beweegruimte in de kamer kunnen 
daardoor wel eens minder zijn.

AUTOCARREIZEN 
Voor de bedevaarten die vanuit België met de autocar 
vertrekken doen we steeds een beroep op luxe-autocars met 
****, uitgerust met bar, toilet, individuele luchtventilatie of 
full-airconditioning en dvd-speler. 

VLIEGTUIGREIZEN 
In de brochure vermelden we geen exacte vlieguren, aange-
zien de luchtvaartmaatschappijen ze toch altijd op het laat-
ste moment kunnen wijzigen. Reisdagen/verblijfsdagen: 
inzake de duur van de reis vermelden we steeds het aantal 
dagen, hetgeen niet steeds overeenstemt met het aantal 
dagen van uw werkelijk verblijf ter plaatse. Vertrek- en/of 
terugkeerdagen moeten immers vaak als louter reisdagen 
worden beschouwd.  

DOUANEDOCUMENTEN 
Europese Unie: Belgen hebben voor deze landen alleen hun 
identiteitskaart nodig (let op de geldigheidsduur!). Perso-
nen met een andere nationaliteit die niet in het bezit zijn 
van een Belgische verblijfskaart moeten zich in orde stellen 
volgens de richtlijnen van hun land. 
Kinderen beneden de 12 jaar moeten in het bezit zijn van 
een identiteitskaart met foto. 
Israël: Een internationale reispas voor alle landen is vereist. Hij 
moet geldig zijn tot 6 maanden na de reis. Uiterlijk vijf weken 
vóór het vertrek bezorgt u ons een fotokopie van de bladzijde 
van uw internationaal paspoort waarop uw foto staat.
India: Een internationaal paspoort is vereist. Deze moet nog 
minimaal 6 maanden geldig zijn na de reis. Ook een toeristen-
visum is vereist. Hiervoor zorgen de Montfort-Bedevaarten. 
Uiterlijk 8 weken voor de reis bezorgt u ons een kopie van uw 
internationaal paspoort en een pasfoto   

GEZONDHEID 
Onze organisatie is niet ingericht om mensen met een ziekte 
of een beperking mee te nemen. Behoudens uitzonderingen 
voor welbepaalde bedevaarten, uitdrukkelijk vermeld in deze 
brochure, is voor onze bedevaarten een normale gezondheid 
vereist. Wie een rolstoel wenst mee te nemen (enkel mogelijk 
voor een bedevaart naar Lourdes of een vijfdaagse naar Fatima) 
moet steeds vergezeld zijn van een begeleider. Rolstoelgebrui-
kers en wie een speciaal dieet wil volgen, maken hiervan mel-
ding op de bestelbon onder de rubriek ‘speciale mededelingen’. 
Wie deelneemt aan de Montforttocht of een vliegtuigbede-
vaart naar het Heilig Land, India of Compostela moet over 
een goede gezondheid beschikken en vlot kunnen stappen. 

VROEGBOEKKORTING
Indien u vóór de vermelde datum bij de door u gekozen 
bedevaart inschrijft en het voorschot betaalt geniet u een 
vroegboekkorting van 5 % op de prijs van de bedevaart op 
basis van een tweepersoonskamer. Deze vroegboekkorting 
is niet cumuleerbaar met andere kortingen, met uitzonde-
ring van de korting toegekend aan de medewerkers. 

CO2-COMPENSATIE
We bieden deelnemers de optie om de CO2-uitstoot die 
het transport tijdens de bedevaart creëert te compenseren. 
Hiervoor kan u een bijdrage betalen, berekend op basis van 
het vervoersmiddel en het aantal kilometers. Deze bijdrage 
storten wij integraal door aan het project Treelogical, waar 
het besteed wordt voor het aanplanten van bomen

VERANTWOORDELIJKHEID
De leiding wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele 
verwondingen of schade naar aanleiding van een ongeval dat 
niet wordt veroorzaakt door een tekortkoming van de Mont-
fort-Bedevaarten. Ook kan de leiding niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor onaangenaamheden tijdens de bedevaart, 
zoals verlies of diefstal van reisbiljetten of bagage, vertragin-
gen, stakingen, enz. De vertrek- en aankomsturen, de reisroute 
en de volgorde van het programma kunnen wegens onvoorzie-
ne omstandigheden soms gewijzigd worden.

Geschillen die, om welke reden ook, niet zouden vallen 
onder de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen 
vzw vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de recht-
banken van Kortrijk.

Verantwoordelijke uitgever: 
Lic. A1985 St.-Pieterscars-Avatours, 
Stationsstraat 77 – B-8880 Ledegem
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED
Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder 
de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling. 

ARTIKEL 2. PROMOTIE 
§1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbe-
middelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: 
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten 
van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet 
daarvan uitdrukkelijk melding maken; 
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk 
akkoord tussen partijen bij het contract. 
§2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbe-
paalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. 

ARTIKEL 3. INFORMATIE VANWEGE DE REIS- 
ORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht: 
1° vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemidde-
ling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formali-
teiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf 
noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde 
zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moe-
ten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke 
administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; 
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/
of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van 
toepassing op de contracten. 
2° ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtin-
gen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: 
a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen, alsook, indien moge-
lijk, de door de reiziger in te nemen plaats; 
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mailadres van hetzij de 
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemidde-
laar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kun-
nen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; 
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de 
informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met 
de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het 
vorig lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in 
geval van laattijdig gesloten contract. 

ARTKEL 4.  INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige 
inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die 
redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de 
reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra 
kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die 
kosten in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 5.  TOTSTANDKOMEN VAN  
HET CONTRACT

§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe 
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 
§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 
reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reis-
bemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de 
geboekte reis ontvangt. 
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of 
gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening 
van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd 
geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van 
alle reeds betaalde bedragen. 

ARTIKEL 6. PRIJS 
§1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, 
tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze 
berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van 
een wijziging in: 
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of 
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of 
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen Er 
moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigin-
gen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 
§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden 
verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die aan de dag van het vertrek 
voorafgaan. 
§3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger 
recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de 
reisorganisator heeft betaald. 

ARTIKEL 7.  BETALING VAN DE REISSOM
§1. Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de 
reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon als voorschot, een gedeelte 
van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden 
bepaald. 
§2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat 
het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de 
reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst 
met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste 
van de reiziger. 
§3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, be-
taalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op 
voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging 
en/of reisdocumenten bezorgd worden.

ARTIKEL 8.  OVERDRAAGBAARHEID VAN  
DE BOEKING

§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan 
een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract 
tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorga-
nisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht 
op de hoogte te brengen. 
§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden 
tot betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. 

ARTIKEL 9.  ANDERE WIJZIGINGEN DOOR  
DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator 
en/ of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden 
veroorzaakt. 

ARTIKEL 10. WIJZIGING DOOR DE REIS- 
ORGANISATOR VÓÓR AFREIS

§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten 
van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de 
reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de 
hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract 
te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorge-
stelde wijziging aanvaardt. 
§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, 
de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis 
te stellen. 
§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of 
een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrach-
te wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 
§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing 
vragen van artikel 11. 

ARTIKEL 11. VERBREKING DOOR  
DE REISORGANISATOR VÓÓR AFREIS

§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract 
verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, 
heeft de reiziger de keuze tussen: 
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke 
of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen; zo de 
reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet 
de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; 
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op 
grond van het contract betaalde bedragen. 
§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op 
een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizi-
gers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet 
werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en 
ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op 
de hoogte werd gebracht; 
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet 
is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzien-
bare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die 
zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatre-
gelen niet konden worden vermeden. 

ARTIKEL 12. GEHELE OF GEDEELTELIJKE  
NIET-UITVOERING VAN DE REIS

§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten 
waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitge-
voerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger 
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de 
voortzetting van de reis. 
§2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijke ver-
leende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 
§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze 
alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorga-
nisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat 
hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, 
de reiziger schadeloosstellen. 

ARTIKEL 13. VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. 
Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te 
rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/
of reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadever-
goeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of 
in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis 
bedragen. (zie bijzondere voorwaarden) 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID VAN  
DE REISORGANISATOR

§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het 
contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van 
de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag 
hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, onge-
acht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door 
andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de 
reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 
§2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestel-
den en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, 
evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 
§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het 
contract tot reisorganisatie begrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid 
van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 
§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene 
diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade 
en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot 
tweemaal de reissom. 
§5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de wet van 16 februari 
1994 van toepassing.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID VAN  
DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/
of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door 
zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger 
beoordeeld. 

ARTIKEL 16. KLACHTENREGELING
Vóór de afreis:
§1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij 
de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 
Tijdens de reis:
§2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo 
spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet 
hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de 
reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of 
rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de 
reisorganisator. 
Na de reis:
§3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de rei-
ziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 
één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar 
of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ont-
vangstbewijs een klacht indienen. 

ARTIKEL 17. VERZOENINGSPROCEDURE
§1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een min-
nelijke regeling nastreven. 
§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 
tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat 
van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen 
om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee 
in te stemmen. 
§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, 
een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezor-
gen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of 
afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een 
bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart 
worden. 
§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedu-
re, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen 
teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
§5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke 
overeenkomst vastgelegd worden. 

Secretariaat van de ‘Cel Verzoening’:
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel.: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

ARTIKEL 18. ARBITRAGE OF RECHTBANK
§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan 
heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor 
de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencom-
missie Reizen. 
§2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende 
partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij 
aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, 
waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig 
gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitragepro-
cedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 
§3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenregle-
ment, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 
maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf 
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling 
kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden. 
§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over 
het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de 
Geschillencommissie Reizen:
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel.: 02 277 62 15
Fax: 02 277 91 00
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en 
het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is St.-Pieterscars door 
Amlin Europe nv bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 
Brussel (NBB nr. 0745 – 
RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval 
van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de rei-
ziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid 
door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de 
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Verantwoordelijke uitgever: 
Lic. A1985 St.-Pieterscars,  
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem



montfort
bedevaarten

MONTFORTAANS
MARIAAL
CENTRUM

B e s t e l b o n 2020
U kan eveneens inschrijven via onze website, www.mariaalcentrum.be

1e
 d

ee
ln

em
er

2e
 d

ee
ln

em
er

✂

In BLOKLETTERS invullen a.u.b.
Gelieve uw naam en voornaam te vermelden zoals ze staan op uw identiteitskaart. 

Voeg bij uw bestelbon een fotokopie van uw identiteitskaart. Ze moet geldig zijn tot na de bedevaart.

de Heer / Mevr. / Mej. / E.H. / Pater / Broeder / Zuster (schrappen wat niet past)

NAAM*     VOORNAAM*

GEBOORTEPLAATS*  GEBOORTEDATUM*  BEROEP  NATIONALITEIT*

STRAAT* (huidige straatnaam)  nummer*  bus

postnummer* WOONPLAATS* (geen fusie)  tel.

E-mailadres*  GSM*

de Heer / Mevr. / Mej. / E.H. / Pater / Broeder / Zuster (schrappen wat niet past)

NAAM (2e DEELNEMER WONEND OP HETZELFDE ADRES)  VOORNAAM

GEBOORTEPLAATS  GEBOORTEDATUM  BEROEP  NATIONALITEIT

•	Ik	wens	in	gezelschap	te	zijn	van: .............................................................................................................
•	Ik	wens	de	kamer	te	delen	met: ................................................................................................................
	 Indien	u	de	kamer	wenst	te	delen,	maar	geen	kamergenoot	vindt,	proberen	wij	er	zelf	een	te	vinden.	
	 Let	wel:	voor	een	single	moet	u	steeds	een	supplement	betalen.
 Voor	koppels:	wij	geven	voorkeur	aan m kamer	met	1	groot	bed  m kamer	met	2	bedden
•	Enkel	in	te	vullen	door	wie	deelneemt	aan	een	autocarbedevaart	of	een	treinbedevaart:

	 Opstapplaats:	AUTOCAR: ...................................................	TREIN: .........................................................

Prijs	van	de	bedevaart	 :	 ..........................................

Annulatieverzekering,	te	betalen	samen	met	het	voorschot		 :	 ..........................................

Europ	Assistance		 :	 ..........................................

CO2-compensatie	 :	 ..........................................

Gift	voor	onvermogende	bedevaarders	 :	 ..........................................

Korting	voor	medewerkers	(5%)		 :	 ..........................................

Vroegboekkorting	(5	%)		 :	 ..........................................

	 TOTAAL	 :	 ..........................................

VOORSCHOT	en	ANNULATIEBIJDRAGE 

zullen	vandaag	gestort	worden	 	 ..........................................

Als	u	bij	ons	geen	verzekering	Europ	Assistance	neemt,	vermeld	dan	de	naam	van	uw	bijstandsverzekeraar	(en	
uw	polisnummer)	of	bij	gebreke	daaraan	de	naam	van	uw	mutualiteit	(met	aansluitingsnummer	–	zie	uw	klever):
Verzekeraar	of	mutualiteit	 Nummer

Gelieve in dringende gevallen volgende persoon
te	verwittigen:
Naam:	 .....................................................................................................

Tel.:	 .........................................................................................................

Speciale	mededelingen	(rolstoel,	dieet	…):	 ...............

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Gelieve	dit	formulier	te	zenden	naar	volgend	adres:	MONTFORT-BEDEVAARTEN,	Diestsevest	55,	3000	LEUVEN	
Rekeningnummer:	IBAN:	BE71	0000	4773	0969	•	BIC:	BPOTBEB1

/

 _

Uw gegevens worden vertrou-
welijk	 behandeld	 en	 zeker	 niet	
doorgegeven aan derden voor 
commerciële doeleinden. Op 
eenvoudig	 verzoek	 kunnen	 uw	
gegevens	 worden	 opgevraagd,	
aangepast of verwijderd. Hier-
voor	 kan	 u	 mailen	 naar	 bede-
vaarten@mariaalcentrum.be of 
schrijven naar Montfort Bede-
vaarten,	 Diestsevest	 55,	 3000	
Leuven

Wij	slaan	uw	bankgegevens	niet	
op	 in	onze	database.	Uw	gege-
vens worden beschermd door 
onze	beveiligde	server.

Conform	 art.	 36	 van	 de	wet	 tot	
regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemidde-
ling	van	16	februari	1994	en	het	
uitvoeringsbesluit	 van	 25	 april	  
1997	 is	 St.-Pieterscars	 door	
Amlin	 Europe	 nv	 bijhuis	 België,	
Koning	 Albert	 II	 laan	 37,	 1030	
Brussel	 (NBB	 nr.	 0745	 –	 RPR	
0416.056.358),	www.amlin.com
verzekerd	om,	in	geval	van	finan-
cieel	 onvermogen,	 zijn	 verplich-
tingen	 jegens	 de	 reiziger	 verder	
na	 te	komen.	Deze	garantiestel-
ling wordt begeleid door Vlaam-
se	 Solidariteit	 Reisgelden,	 een	
afdeling van de Vereniging van 
Vlaamse Reisbureaus.

St.-Pieterscars	Lic.	A1985

 _

* Verplicht in te vullen

Bestemming*  Datum (heen en terug)*

O	 Ik	geef	toestemming	om	mijn	gegevens	te	gebruiken	voor	het	kenbaar	maken	van	acties	en	activiteiten	van	
vzw	Mariale	Werken.

O	 Ik	geef	geen toestemming	mijn	gegevens	te	gebruiken	voor	het	kenbaar	maken	van	acties	en	activiteiten	van	
vzw	Mariale	Werken,	andere	dan	die	waarvoor	ik	me	nu	inschrijf.

De	ondergetekende	verklaart	de	brochure	met	het	programma	te	hebben	ontvangen	en	verklaart	zich	akkoord	met		
de	algemene	en	bijzondere	voorwaarden.

Datum:...................................................................	Plaats:	................................................................................................

Handtekening:	....................................................................................................................................................................



Data  Dagen  Bestemming  Vervoer 
5 juli 1 Beauraing/Lavaux-Ste-Anne autocar
17 – 23 juli 7 Lourdes hs-trein
19 – 23 juli 5 Lourdes vliegtuig
13 – 19 augustus 7 Montforttocht autocar
16 – 20 september 5 Lourdes vliegtuig
3 – 15 oktober 13 Compostela vliegtuig
11 – 15 oktober 5 Fatima vliegtuig
3 – 16 november 14 India vliegtuig
16 – 25 november 10 Heilig Land vliegtuig

Wegwijzer 2020

Montfort-Bedevaarten, Diestsevest 55, 3000 Leuven 
Sint-Pieterscars Lic. A 1985 | Rekeningnummer: IBAN: BE71 0000 4773 0969

Inlichtingen: 016 30 82 10 | bedevaarten@mariaalcentrum.be | www.mariaalcentrum.be
Like ons op facebook  www.facebook.com/montfortbedevaarten

Alle werkdagen van 8.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 uur (op vrijdag tot 14.30 uur)

Voor groepen vanaf twintig personen organiseren wij ook bedevaarten op maat.


