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Een bedevaart is een uitgestoken hand, een 
uitnodiging om even uit je vaste leefritme te 
stappen en te genieten van een deugddoende 

ruimte waar het leven nood aan heeft. Je kan ze zien 
als een vakantie, je maakt je vrij van de zorgen van ie-
dere dag en geeft extra aandacht aan de aanwezigheid 
van God en aan de medemens.
Bovendien doe je er de ervaring op dat je niet de enige 
bent die adem wilt halen, je voelt je omringd door 
‘tochtgenoten’, anderen die onderweg zijn naar plek-
ken waar een bijzonder licht geworpen wordt op mens 
en wereld.
In de evangelies valt het op dat Jezus Christus zich 
vaak terugtrok en zich uit de drukte om zich heen 
bevrijdde. Vaak heb ik tijdens mijn bedevaarten in het 
Heilig Land een soort nieuwsgierige aandacht gehad 
voor de landschappen om mij heen, vooral het heuvel-
gebied rond het Meer van Galilea, de streek waarin Je-
zus het grootste deel van zijn publiek leven werkzaam 
is geweest. Hij was haast voortdurend omringd door 
tal van mensen die naar Hem kwamen luisteren en 
Hem zelfs wilden aanraken. De evangelisten schrijven 
dat, ondanks alle succes, Hij zich meermaals terug-
trok. Hij ging dan bidden. Vanuit de rijdende bus 
keek ik graag naar de heuvels en valleien en beeldde 
me in dat Jezus zich daar had teruggetrokken om be-
ter zichzelf te zijn. 
Hij kon er rustig bidden en in de natuur vond Hij 
ook inspiratie om de mensen te spreken over het 
Rijk Gods. Bij zijn eerste belangrijke optreden in 
het Mattheusevangelie – in volle natuur op de berg 
van de zaligsprekingen – wees Jezus op de roeping 
van hen die Hem wilden volgen. Jullie zijn het zout 
van de wereld, zei Hij en voegde eraan toe: maar als 
het zout zijn kracht verliest, wat betekent het dan 
nog… Ook dit: jullie zijn het licht van de wereld en 
men zet een licht niet onder een stolp, het dient om 
te schijnen voor de mensen. Ik maak een toepassing 
voor ons in deze tijd: wij, zijn volgelingen, moeten 
‘zout’ in de wereld zijn om het leven een aangename 
smaak te geven, we zouden licht moeten bieden 
aan de mensen om ons heen. Wie kiest voor een 

bedevaart neemt tijd voor zichzelf en voor God die 
werkzaam is. 
Het coronavirus heeft een tijd lang ons bedevaart-
programma lam gelegd, maar in de tweede helft van 
vorig jaar zijn we opnieuw naar Lourdes en het Heilig 
Land kunnen gaan. We hebben toen ook ervaren hoe 
belangrijk korte en dichtbij-huis bedevaarten kunnen 
zijn. Vandaar het gevarieerde programma in deze bro-
chure. Er is voor elk wat wils, een wandelbedevaart, 
een fietsbedevaart, een dagbedevaart met de bus en 
daarnaast de klassieke vliegtuigbedevaarten. Zoek in 
je agenda tijd om te genieten van ‘andere’ lucht, letter-
lijk en figuurlijk.
Onze bedevaarten hebben een ervaren tochtgenoot, 
meer zelfs, een originele inspirator: de heilige Mont-
fort. Heel vaak hebben kunstenaars hem stappend 
uitgebeeld, een reisstok in de hand en een tas om de 
schouder met een opvallend boek: de Bijbel. Hij was 
altijd druk bezig, maar trok zich tegelijk vaak terug. 
Hij heeft de Bijbel ervaren als het woord van de vra-
gende God: ‘Wil je met mij meedoen?’
Hij was er zich van bewust dat God een uitstekend 
plan heeft voor het geluk van de mensen. Hij wilde 
dat niet uitvoeren vanuit een verre hemel, Hij is zelf 
mens geworden. Samen met mensen is Jezus aan de 
slag gegaan. Montfort heeft goed begrepen dat God 
tot vandaag toe op dezelfde wijze rekent op mede-
werkers, en hij heeft er zich op radicale wijze voor 
ingezet.

Als je wil weten hoe God handelt, zegt hij, kijk dan 
naar de nederige Maria die zich volledig beschikbaar 
heeft gesteld en wat naderhand gebeurd is. De Mont-
fort-Bedevaarten nodigen uit om aandacht te hebben 
voor de handelende God en voor Maria. Zo krijg je 
een kijk op jezelf, je ontdekt wie je bent in de ogen van 
God, en je vernieuwt ruimte in je hart 
voor God en voor je medemens. 
Ik wens je een boeiende ontdekkings-
tocht in onze brochure!

Frans Fabry

Ruimte scheppen 
in je hart
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Droom je ervan om deel te nemen aan een bedevaart maar maakt de kostprijs het voor jou niet 
mogelijk? Neem contact op met ons secretariaat, dan bekijken we samen wat wel haalbaar is.  
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Lourdes
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160 jaar geleden, in een klein 
dorpje aan de voet van de 
Franse Pyreneeën, groeide de 

veertienjarige Bernadette Soubirous op in een 
arm maar liefdevol gezin. Toen ze op een dag 
hout ging sprokkelen bij de rivier verscheen er 
een ‘mooie dame’ in het wit gekleed met een 
rozenkrans. Die mooie dame openbaarde zich 
later als de Onbevlekte Ontvangenis. Op aan-
wijzing van Onze-Lieve-Vrouw opende Berna-
dette er een bron om zich te wassen en ervan 
te drinken. Na die eerste verschijning keerde 
ze nog zeventien keer terug naar die plek bij de 
grot. 
Er gaat nog steeds een magische kracht uit 
van Lourdes, dat jaarlijks honderdduizenden 
pelgrims van over de hele wereld aantrekt. Die 
magie kan ook jij ervaren aan de grot, bij de 
bron, wanneer je in gesprek gaat met Maria 
over je geluk, je lijden, je dankbaarheid en je 
liefdevolle intenties. 
Die magie ervaar je ook door het samenzijn 
met zovele mede-gelovigen, door samen een 
kaars aan te steken, te bidden en te zingen. 
Door de oproep van Onze-Lieve-Vrouw om er 
in processie te komen en er een kapel te bouwen 
ervaren mensen, jong en oud, hier vandaag nog 
steeds de genezende kracht van verbondenheid 
door hun geloof, door de ervaring van bevrij-
ding door bekering en boete en van liefde door 
een gevoel van samenhorigheid en solidariteit. 

ALGEMEEN PROGRAMMA
We nemen deel aan alle grote plechtigheden 
van het heiligdom: de internationale eucharis-
tieviering, de sacramentsprocessie met aanbid-
ding in de onderaardse Pius X-basiliek en de 
sfeervolle kaarsenprocessie. 
Daarnaast bieden we onze eigen activiteiten 
aan zoals het aanwezig zijn bij de grot, een 
wandeling in de spirituele voetsporen van 
Bernadette, een bezoek aan de onthaalcentra 
voor de zieken, dagelijks eucharistie vieren, de 
kruisweg, een boeteviering en de geloofsweg 
in Cité-Secours. We sluiten de bedevaart met 
de hernieuwing van onze doopbeloften vol-
gens de leer van de heilige Montfort. Indien 
mogelijk wonen we ook de pakkende musical 
bij over het bijzondere leven van Bernadette. 
De data voor deze musical worden pas bekend- 
gemaakt na het drukken van deze brochure. 
Hou onze website in de gaten voor de recent-
ste informatie hierover. 
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REISDATA

14 tot 20 juli 2023
7 dagen | trein
Begeleider: pater Nepo James Raj

De rechtstreekse trein vertrekt in de voormid-
dag vanuit Tourcoing (Frankrijk), net over de 
grens met België. Voor vervoer van en naar dat 
station kan je indien gewenst en tegen beta-
ling 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 vragen we je zelf drank en 
mondvoorraad te voorzien voor onderweg.
Naast het algemeen programma zal je tijdens 
deze bedevaart ook van een halve vrije dag 
kunnen genieten die je kan invullen naar 
wens. Je hebt dan de mogelijkheid om een uit-
stapje te maken, te rusten of te kuieren door 
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: € 719 per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer

 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  
€  638,05 (indien je boekt vóór 15 maart 
2023)

 Supplement single kamer: € 199

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 28,76
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 12,25
CO2 compensatie: € 1,75

11 tot 15 september 2023
5 dagen | vliegtuig
Begeleider: pater Jos Van den Bergh

Het vliegtuig vertrek om 9.35 uur vanuit Za-
ventem en komt anderhalf uur later aan in 
Toulouse. Daar staat een autocar ons op te 
wachten om ons naar een restaurant te bren-
gen voor een mooi verzorgde lunch. Daarna 
rijden we verder naar ons hotel in Lourdes. 
Tijdens deze bedevaart geniet je ook van een 
halve vrije dag die je kan invullen zoals je zelf 
wenst. Je 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: € 741 per persoon op basis van een twee-
persoonskamer

 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  
€ 703,95 (indien je boekt vóór 17 april 
2023)

 Supplement single kamer: € 139

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 29,64
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 11,70
CO2 compensatie: € 8,77
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Inbegrepen: 
• Verblijf in Hotel d’Espagne *** 
• Alle maaltijden vanaf aankomst in het hotel 

tot het vertrek de laatste dag. 
• Vervoer heen en terug naar Lourdes vanuit 

station Lille of Tourcoing 
• Of vlucht Brussel – Toulouse en transfer 

naar het hotel in Lourdes
• Uitstappen zoals beschreven in het pro-

gramma
• Spirituele en praktische begeleiding 
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje
• Bijdrage aan het Heiligdom

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

de luchthaven van Zaventem

Je reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 100. Uiterste beta-
lingsdatum van het saldo is 45 dagen 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. 
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Fatima

Fatima is een wonderbaarlijke plaats, 
dicht bij Maria. In het spoor van 
drie kleine kinderen die er Onze-Lie-

ve-Vrouw zagen, zijn miljoenen mensen de 
Moeder Gods komen groeten om zich dichter 
te weten bij haar Zoon Jezus. Drie kleine kin-
deren, Francesco en zijn zusje Jacinta samen 
met hun nichtje Lucia, mochten in 1917 
driemaal een engel ontmoeten en het jaar na-
dien zesmaal Maria. Het lijkt wel alsof God 
opnieuw een teken heeft willen geven dat Hij 
niet kijkt naar menselijk aanzien, zoals Hij dat 
ook niet bij Maria heeft gedaan. 
In het unieke kader van Fatima willen we hun 
ervaring terug naar boven halen en zelf ook 
dichter naderen tot Maria. Deze bedevaart zal 
je geloof versterken en helpen om het elke dag 
opnieuw te beleven.

REISDATA

10 tot 14 oktober 2023
5 dagen | vliegtuig
Begeleider: priester Jan Van Raemdonck

ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
Vertrek in Zaventem omstreeks 6.20 uur. 
Aankomst in Lissabon. Bezoek aan het 
Jeronimosklooster, het monument van de 
zeevaarders en de Toren van Belem. Met de 
autocar reizen we daarna door een schilder-
achtig landschap naar Fatima. We brengen 
een eerste groet aan de verschijningskapel en 
vieren de eucharistie. Avondmaal en over-
nachting.

Dag 2
Wij houden onze kruisweg en bezoeken de 
plaatsen van de verschijningen Os Valinhos en 
Cabeço, alsook het dorpje Aljustrel waar de 
zieners woonden. Eucharistie. 
In de namiddag maken wij een uitstap naar 
het imposante klooster van Batalha.  
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Dag 3
We bezoeken de verschijningskapel, de Cova 
da Iria en de basiliek met de graven van Fran-
cesco, Jacinta en Lucia. Eucharistie. Na het 
middagmaal houden we een biechtviering. 
Het hoogtepunt van de bedevaart beleven we 
de avond van de 12e met de sacramentsproces-
sie, het rozenkransgebed en de lichtprocessie … 
 
Dag 4
13 oktober is de verjaardag van de verschij-
ningen. Samen met honderdduizenden bede-
vaarders van over de hele wereld maken we op 
de esplanade de grote viering mee ter ere van 
Onze-Lieve-Vrouw. Die wordt afgesloten met 
een plechtige eucharistieviering. ’s Namiddags 
brengen we een bezoek aan het wassenbeel-
denmuseum, dat gewijd is aan de gebeurtenis-
sen in Fatima. 
 
Dag 5
Bezoek aan de nieuwe Heilige Drievuldig-
heidskerk. Eucharistie. Middagmaal. Mariavie-
ring en hernieuwing van onze doopbeloften. 
Rit naar de luchthaven. Vlucht naar Zaventem 
omstreeks 20.00 uur. Aankomst in Zaventem 
omstreeks 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 Brussel – 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
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken
• Fooien

Je reservatie is pas definitief na het betalen van een voorschot van € 250. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is 45 dagen voor vertrek, uiterlijk dus voor 10 september 
2023.

Wie een rolstoel wenst mee te nemen, zorgt steeds voor een persoonlijke begeleider. Rolstoel-
gebruikers en degenen die een speciaal dieet volgen, maken hiervan melding op de bestelbon 
onder de rubriek ‘speciale mededelingen’.

 
Prijs: € 1024 per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  

€ 972,80 (indien u boekt vóór 15 mei 2023)
 Supplement single kamer: € 209

Verzekeringen:
Annulatiebijdrage: € 35,56 
Bijstandsverzekering Europe Assistance: € 11,70
CO2 compensatie: € 17,75
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Heilig Land

In Israël treffen we een smeltkroes van cul-
turen. Het is de bakermat van drie grote 
wereldreligies. Joden, christenen en mos-

lims hebben er hun thuis gevonden en dat is 
uiteraard niet toevallig. Dit is de plek waar het 
voor ons, christenen, allemaal begon. Op deze 
bedevaart verbinden we ons met de heilige 
plaatsen van de Bijbel. Deze rondreis langs een 
verscheidenheid aan landschappen brengt ons 

onder meer naar Jeruzalem, Kana, Betlehem, 
Nazaret en het meer van Galilea. Dit is een be-
devaart die je een leven lang bijblijft.

REISDATA

5 tot 14 november 2023
10 dagen | vliegtuig
Begeleider: priester Jan Baert
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ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
Omstreeks 9.40 uur vertrek vanuit Zaventem. 
Bij aankomst in Tel Aviv rond 15.10 uur wor-
den we opgehaald door een autocar en naar 
ons hotel in Nazaret gebracht waar we een 
heerlijk avondmaal krijgen. 

Dag 2
We beginnen de dag met een eucharistieviering 
in de Basiliek van de Aankondiging. Nadien be-
zoeken we het Heiligdom van de Maria bron, de 
kerk van St.-Jozef, de synagoge, en het museum 
van de Basiliek van de Aankondiging. Na de 
lunch rijden we eerst naar Kana en vervolgens 
naar de berg Tabor voor een bezoek aan de kerk 
van de Gedaanteverandering.
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Dag 3
Dit is een bijzondere dag aan het meer van Ga-
lilea. Allereerst vieren we de eucharistie op de 
berg van de Zaligsprekingen, we staan even stil
in Tabgha, de plaats van de broodvermenig-
vuldiging en van het primaatschap van Petrus. 
Daarna bezoeken we de synagoge in Kafar-
naüm. Na de lunch in Tiberias gaan we varen 
op het meer. 

Dag 4
We gaan op verkenning in het prachtige 
natuurreservaat Tel Dan en Banias waar de 
Jordaan ontspringt. Na de lunch bezoeken we 
de voor de joden heilige stad Sefad met zijn 
ruïnes van het oude kruisvaardersfort. In de 
middeleeuwen ontwikkelde deze stad zich tot 
een centrum van mystiek. Joodse kabbalisten 
en islamietische soefisten studeerden hier zij 
aan zij.  

Dag 5
Vandaag bezoeken we Haïfa, gebouwd langs 
de kust en mooi gelegen tegen de hellingen 
van de berg Karmel. 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. Tegen de avond bege-
ven we ons naar Jeruzalem voor overnachting.

Dag 6
's Ochtends zetten we koers naar Betlehem 
waar we de Geboortekerk bezoeken, de Melk-
grot en de St.-Katharinakerk. Na de lunch 
bezoeken we de kerk van Johannes de Doper 
en de kerk van de Visitatie in Ein Karim. In 
namiddag brengen we ook een bezoek aan Yad 
Vashem. Een museum gewijd aan de joodse 
slachtoffers van de holocaust.

Dag 7
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.
's Namiddags duiken we de Oude Stad van 
Jeruzalem in. We bezichtigen onder meer het 
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Infomoment: 
Zaterdag 18 maart 2023 om 15 uur in het Mont-
fortcollege, Aarschotsesteenweg 39, 3110 
Rotselaar. 
Inschrijven voor deze infodag is noodzakelijk 
en kan op het nummer 016 30 82 11 of via mail 
bedevaarten@mariaalcentrum.be

Inbegrepen: 
• Verblijf in volpension
• Verblijf in driesterrenhotels
• Vlucht heen en terug vanuit Zaventem 

naar Tel Aviv 
• Autocar ter plaatse 
• Alle uitstappen en toegangstickets zoals 

beschreven in het programma.
• Fooien voor gidsen, chauffeurs, hotels en 

restaurants
• Spirituele en praktische begeleiding
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken
• Internationaal paspoort

Je reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 350. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is 45 
dagen voor vertrek, uiterlijk dus xxx

Aandachtspunten
• Lokale munt: de Israëlische sjekel (NIS) 

mag vrij ingevoerd worden. Je kan ter 
plaatse eenvoudig euro’s wisselen of geld 
opvragen uit één van de vele bankautoma-
ten. 

• Reisdocumenten: Een internationaal pas-
poort met geldigheid tot zes maanden na 
terugkomst is vereist. We vragen je uiterlijk 
2 maanden voor vertrek een kopie van de 
fotobladzijde van je internationaal paspoort 
aan ons te bezorgen. 

• Gezondheid: Om deel te nemen aan deze 
bedevaart hoor je in goede gezondheid te 
verkeren en vlot te been te zijn.

Tempelplein met de Klaagmuur en het Paleis 
van Kajafas.  

Dag 8
Na het ontbijt zetten we koers richting Dode 
Zee. Alvorens we gaan baden maken we ken-
nis 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. 

Dag 9
Met de autocar begeven we ons naar de Si-
onsberg. We bezoeken er het Cenakel, staan 
even stil bij het graf van David en gaan naar de 
Dormitiokerk met de indrukwekkende crypte 
van het ontslapen van Maria. We vieren de eu-
charistie in de kerk van het Cenakel. In de na-
middag  bezoeken we de St.-Annakerk met de 
vijvers van Bethesda en Litostrotos. We volgen 
de kruisweg, de Via Dolorosa, naar Golgota en 
tot slot de Heilige Grafkerk. 

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 
wordt voorzien omstreeks 20.10 uur.

Prijs: € 2489 per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer

 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  
€ 2364,55 (indien je boekt vóór 2 mei 
2023)

 Supplement single kamer: € 744

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 99,56
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 38,9
CO2 compensatie: € 34,20
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India

Deze bedevaart is heel bijzonder voor 
ons. Niet alleen omdat de bestem-
ming onontgonnen terrein is voor de 

Montfort-Bedevaarten maar vooral ook omdat 
het een uitnodiging is van onze eigen pater 
Nepo 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. 
Je 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 
mensen. Hoe beleven zij hun geloof? En hoe 

verhouden zij zich tot de vele andere geloofs-
gemeenschappen? We worden meegenomen 
op een reis doorheen een immens land, vol 
contrasten, met prachtige natuur. We ontdek-
ken een cultuur die duizenden jaren oud en 
bijzonder kleurrijk is. We maken kennis met 
religies die op het eerste zicht mijlenver van 
ons verwijderd lijken maar gaan op zoek naar 
dat wat ons verbindt. 

REISDATA

november 2023 (data nog niet gekend 
bij druk van deze brochure)
14 dagen | vliegtuig
Begeleider: priester Nepo James Raj
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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 gele-
genheid om uit te slapen en te acclimatiseren. 
In de namiddag gaan we de tropische omge-
ving verkennen. We bezoeken de kerk van On-
ze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvange-
nis en vieren de eucharistie. Vervolgens bren-
gen we een bezoek aan de pilarbroeders. 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 tijdens 
een zorgvuldig bereide lokale lunch. In de 
namiddag leren we over de koloniale geschie-
denis van Goa in het Braganza-landhuis. 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 vergast op 
een culturele avond met traditionele dans en 
typische lokale gerechten. 

Dag 4
Op deze dag gaan we op zoek naar de na-
latenschap van de kolonisten. In Oud-Goa 
vinden we een schitterend complex van ka-
thedralen, kerken en kloosters. We bezoeken 
onder meer de Basílica do Bom Jesus, waar 
de relieken van de heilige Franciscus Xave-
rius 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 goden 
aan wie zij opgedragen zijn. We ontmoeten 
onder meer Nandi de stierengod, de godin 
Chamundi, demonen, avatars en getooide oli-
fanten. Na dit bezoek komen we even tot rust 
in een meer vertrouwde omgeving, in de neo-
gotische St.-Philomenakathedraal. In de namid-
dag kijken we onze ogen uit in het schitterende 
Amba Vilas Palace, één van de paleizen van de 
Maharajas 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 Visjnoe. 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 De-
varajah-markt. Fruit en groenten, wierook, 
bloemen, juweeltjes en lokaal geproduceerde 
handwerkjes maken van dit kleurrijk tafereel 
een droom voor iedere fotograaf. In de late 
namiddag gaan we aan boord van de Mayil-
aduthurai Expres, de rechtstreekse slaaptrein 
van Mysore naar Thiruchirappalli. 

Dag 7
Het wordt een korte maar comfortabele 
nacht. Wanneer we ’s morgens in alle vroegte 
aankomen in het station van Tiruchirappalli, 
afgekort ‘Trichy’, worden we opgepikt door 
een autocar die ons naar ons hotel brengt om 
te ontbijten. Verfrist en goed 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 bezoeken de tempels van Srirangam, het 
grootste functionerende tempelcomplex ter 
wereld. De tempels zijn versierd met fresco’s en 
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handgeschilderde beeldjes en vormen een bij-
zonder populair bedevaartsoord voor hindoes.
Na de lunch is vrije tijd voorzien zodat zij die 
dit 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-Lieve-Vrouw 
van Lourdes en vieren we de eucharistie. 

Dag 8
Vandaag rijden we naar Thanjavur, zo’n 60 
km ten westen van Trichy, waar we de mis-
viering bijwonen in de kathedraal van het 
Heilig Hart. Na het middagmaal bezoeken 
we de aan Shiva gewijde granieten Brihadis-
hvaratempel. 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 Velan-
kanni, het Lourdes van het Oosten, gelegen 
aan de Baai van Bengalen. Hier verscheen 
Onze-Lieve-Vrouw aan een schapenherdertje, 
genas ze een gehandicapte melkverkoper en 
redde ze Portugese zeevaarders uit een dodelij-
ke storm. Op de plaats van haar verschijning 
werd een basiliek gebouwd, de basiliek van 
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Gezondheid. 
We gaan er pelgrimeren en bidden samen met 
de Indiase christenen. Hier zullen we ten volle 
proeven van de Indiase manier van geloofsbe-
leving 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 Velankan-
ni. Na de lunch neemt hij ons mee naar zijn 
geboortedorp 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 
kennismaking met het leven op het Indiase 
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 omgeving met rijst-, kokos-
noot- 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 voorkeur 
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 
kilometer glijdt het Indiase leven als een kleur-
rijk tafereel langs ons heen. Onderweg stoppen 
we voor de lunch aan het mooie strand van 
Mamallapuram 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 heilige Thomas, de apostel. Hij reisde he-
lemaal naar India om er de Blijde Boodschap 
te verkondigen en kon er heel wat mensen 
bekeren. In de San Thome Basílica in Madras 
worden zijn relieken vereerd. Tijdens een be-
zoek aan de Shree Chandraprabhu Jain Naya 
Mandir tempel maken we kennis met nog 
een andere religie, het jaïnisme. We vieren de 
eucharistie in de Luzkerk en hebben na af-
loop 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 terugreis 
naar België.
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Inbegrepen: 
• Verblijf in vier- à vijfsterrenhotels
• Maaltijden vanaf het vertrek met het vliegtuig op de eerste dag tot de maaltijd op de retour-

vlucht (te bepalen in functie van de vluchten die later bevestigd worden)
• Vlucht heen van Brussel naar Goa en terug van Chennai naar Brussel
• Rondreis in India per autocar
• Binnenlandse vlucht van Goa naar Mysore
• Nachtrein (slaaptrein) van Mysore naar Tiruchirappalli
• Alle uitstappen en toegangstickets zoals beschreven in het programma
• Spirituele en praktische begeleiding
• Bedevaarttasje
• Bedevaartboekje
• Fooien 

Niet inbegrepen: 
• Dranken
• Persoonlijke uitgaven
• Verzekeringen
• Internationaal paspoort en visum 

Je reservatie is pas definitief na het betalen van een voorschot van € 350. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is 45 dagen voor vertrek.

Aandachtspunten: 
• Lokale munt: in India betaalt men met de Indische 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, aan te vragen bij de Indiase ambassade. We vra-
gen u uiterlijk twee maanden voor vertrek een kopie van de fotobladzijde van je internationaal pas-
poort en van je visum te bezorgen. (Je dient zelf je visum aan te vragen bij de Indiase ambassade)

• Gezondheid: om deel te nemen aan deze bedevaart hoor je in goede gezondheid te verkeren 
en vlot te been te zijn. Wettelijk zijn er geen inentingen vereist voor reizigers in India. Toch zijn 
sommige voorzorgsmaatregelen aan te raden. Informeer tijdig bij je huisarts.

Infomoment: 
Zaterdag 18 maart 2023 om 10.30  uur in het 
Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39,  
3110 Rotselaar. 
Inschrijven voor deze infodag is noodzakelijk 
en kan op het nummer 016 30 82 11 of via mail 
bedevaarten@mariaalcentrum.be

Dag 14
Met een nachtvlucht keren we terug naar huis. 
Het vliegtuig vertrekt omstreeks 3.20 uur naar 
Doha waar we overstappen op de vlucht naar 
Zaventem. De aankomst op vertrouwde bodem 
is voorzien om 14.00 uur. 

Prijs: de prijs voor deze bedevaart is nog niet 
bekend bij de druk van deze brochure. 
Hou onze website in de gaten of contac-
teer ons secretariaat voor actuele info.
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Fietsbedevaart 
Postel 

Verscholen in een noordelijke uithoek 
van ons land, tegen de Nederlandse 
grens, ligt het bosrijke Postel met 

zijn imposante abdij. Pater Jos Van den Bergh 
fietst met ons mee tijdens deze driedaagse 
bedevaart. We maken kennis met de klooster-
gemeenschap, bezoeken kleine heiligdommen 
in de regio en verbinden ons met de natuur en 
elkaar in deze mooie omgeving. 

REISDATA

25 tot 27 augustus 2023
3 dagen | fiets
Begeleider: pater Jos van den Bergh
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ALGEMEEN PROGRAMMA

Dag 1
17 uur  Aankomst in de Abdij van Postel, 
check-in en installatie op de kamers. 
18 uur  Deelname aan de vespers, avondeten 
en wandeling.

Dag 2
’s Ochtends na het ontbijt vertrekken we van 
de abdij naar het Mariapark in Lommel-Werk-
plaatsen met zijn Lourdesgrot, de kruisweg, 
de kapellen gewijd aan de zeven weeën van 
Maria, het Olijfhofke en de timmermanswerk-
plaats van Sint-Jozef. Vijf kilometer verderop 
houden we halt voor het middagmaal. Daarna 
fietsen we terug naar de abdij waar we een 
rondleiding krijgen en meer te weten komen 
over de geschiedenis en het kloosterleven. Om 
18 uur wonen we opnieuw de vespers bij, ge-
volgd door het avondmaal en overnachting.

Dag 3
Om 6.45 uur zijn we uitgenodigd voor de lau-
den in de romaanse abdijkerk. Daarna schui-
ven we aan tafel aan voor het ontbijt. We chec-
ken uit en stockeren onze bagage. Vervolgens 
beginnen we aan onze zondagse fietstocht die 
ons na 20 kilometer bij de 17e-eeuwse bede-
vaartkapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in 
Retie-Werbeek brengt voor de eucharistie. 
Vier kilometer verder, in het centrum van 
Dessel, gaan we picknicken. Langs het mooie 
Kempense landschap keren we terug naar de 
Abdij van Postel waar we onze bagage ophalen 
en huiswaarts keren. 

Prijs: € 195 per persoon 
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  

€ 185,25 (indien je boekt vóór 15 juni 2023)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 7,80

Inbegrepen: 
• 2 overnachtingen in de Abdij van Postel
• Maaltijden vanaf het avondmaal op dag 1 tot en met het lunchpakket op de derde dag. 
• Bezoeken zoals beschreven in het programma
• Spirituele begeleiding

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken

Aandachtspunten: 
Je rijdt met je eigen fiets. Transport van en naar Postel dien je zelf te regelen.

Je reservatie is pas definitief na het betalen van een voorschot van €20. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is 45 dagen voor vertrek, uiterlijk dus voor 11 juli 2023.
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Wandelbedevaart 
O.L.V. van Steenbergen

Wandelen en bezinnen, een inte-
ressante combinatie. Want door 
ons lichaam in beweging te zetten 

komt ons hoofd tot rust en creëren we ruimte 
voor God. Pater Ghislain en Kristof Morren 
hebben een mooie wandeling van 12 km lang 
voor u uitgestippeld met het station van Sint-
Joris-Weert als start- en eindpunt, langs de Dij-
lemeander, door het Meerdaalwoud. Onder-
weg gaat pater Ghislain voor in de eucharistie 
in de mooie kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Steenbergen. ’s Middags gaan we picknicken 
aan de Zoete Waters. 

REISDATUM

24 juni 2023
1 dag | te voet
Begeleider: pater Ghislain Kasereka en  
Kristof Morren

PROGRAMMA
Afstand:  12 km
9.30 uur  Samenkomst aan het trein- 
 station van Sint-Joris-Weert
10.00 uur Vertrek van de wandeling 
11.30 uur Eucharistieviering in kapel   
 Onze-Lieve-Vrouw van  
 Steenbergen
12.30 uur Picknick 
13.30 uur Vervolg van de wandeling
15.30 Bezinning
16.00 uur Einde

Prijs: gratis 
Graag reserveren voor 5 juni 2023

Je komt op eigen houtje naar het station van 
Sint-Joris-Weert en voorziet je eigen picknick. 
Op de plaats van de picknick wordt gevraagd 
een drankje te consumeren.
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Voetbedevaart naar 
Onze-Lieve-Vrouw  

van Scherpenheuvel

REISDATUM

13 mei 2023
1 dag | te voet
Begeleider: Kristof Morren

Op zaterdag 13 mei 2023, de dag voor 
Moederdag, gaan we samen op voet-
bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw 

van Scherpenheuvel. Een tocht die ons in een 
sfeer van vriendschap, stilte en gebed laat erva-
ren dat we deel zijn van een grote familie. Een 
pad dat ons leidt langs mooie en veilige wan-
delwegen, toegankelijk voor jong en oud, voor 
getrainde en occasionele wandelaars. Iedereen 
is van harte welkom!
 

PROGRAMMA
Afstand: 32 km
8.00 uur Samenkomst in het klooster van 
 de montfortanen in Kessel-lo
8.15 uur Pelgrimszegen
8.30 uur Vertrek
12.00 uur Picknick 
17.00 uur Eucharistieviering in de Basiliek  
 van Scherpenheuvel

 Vanuit Scherpenheuvel zijn er twee mogelijk-
heden om huiswaarts te keren. Je kan gebruik- 
maken van het openbaar vervoer, of je kan 
afspreken met sympathisanten die je opwach-
ten om bij aankomst in Scherpenheuvel samen 
deze bedevaart af te sluiten.

Prijs: gratis 
Graag reserveren voor 2 mei 2023
Proviand en vervoer van en naar Kessel-lo  
dien je zelf te voorzien
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Bezinningsweekend in 
de Abdij van Averbode

De Abdij van Averbode is een oase van 
rust en ruimte. Een uitgelezen plek om 
tot verstilling en bezinning te komen. 

Genietend van de gastvrijheid van de norbertij-
nen maken we kennis met hun contemplatief le-
ven en hun spiritualiteit. Het is een uitnodiging 
om zowel individueel als in groep stil te staan 
bij de invulling van ons leven, bij ons geloof, bij 
onze twijfels, bij wie we ten gronde zijn. Daarom 
wordt naast de gemeenschappelijke activiteiten 
ook voldoende ruimte voorzien voor persoonlijke 
momenten van bezinning en gebed. Kortom: een 
tweedaags samenzijn dat ons de kans biedt om 
met nieuwe inzichten en een vernieuwd geloof 
ons levenspad te vervolgen.

REISDATA

15 tot 16 juli 2023 
2 dagen | eigen vervoer
Begeleider: Kristof Morren
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Inbegrepen: 
• 1 overnachting in de Abdij van Averbode
• Maaltijden vanaf het middagmaal op dag 1 tot 

en met het middagmaal op de tweede dag. 
• Het programma zoals beschreven
• Spirituele begeleiding

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken
• Vervoer van en naar Averbode

Je reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van €20. 
Uiterste betalingsdatum van het saldo is 45 da-
gen voor vertrek, uiterlijk dus voor 1 juni 2023.

ALGEMEEN PROGRAMMA
We ontmoeten elkaar op zaterdag om 11 uur 
in het gastenkwartier van de Abdij waar we 
onze kamer betrekken en samen aan tafel 
gaan. Tijdens deze tweedaagse wonen we 
gebedsmomenten bij, we bezoeken het Maria-
park, krijgen uitleg over het abdijleven en de 
liturgie. We maken een wandeling in de mooie 
omgeving en worden gevoed met mooie be-
zinningsmomenten. Op zondag sluiten we de 
bedevaart om 16 uur af. 

Prijs: € 179 per persoon 
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  

€ 170,05 (indien u boekt vóór 15 mei 2023)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 7,16
Bijstandsverzekering Europ Assistance: € 5
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Banneux  
en Tancrémont

Inbegrepen: 
• Vervoer heen en terug per autocar
• Middagmaal
• Taart en koffie 
• Spirituele en praktische begeleiding
• Fooien

Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken
• Vervoer van en naar Averbode

Je reservatie is pas definitief na het betalen 
van een voorschot van € 20
Uiterste betalingsdatum van het saldo is 45 da-
gen voor vertrek, uiterlijk dus voor 4 mei 2023.

Deze dag is er één van ontmoeting 
met andere christenen en met Maria. 
Montfortaanse priesters Ghislain 

en Nepo vergezellen ons tijdens ons bezoek 
aan het heiligdom in Banneux. We wandelen 
de kruisweg en vieren de eucharistie. Na het 
middagmaal begeven we ons naar Tancrémont 
voor een gebedsmoment in de kapel met uit-
zonderlijk kruisbeeld. Na afloop genieten we 
van een befaamd stukje taart in ‘Au Vieux 
Tancrémont’.

REISDATA

17 juni 2023 | 1 dag | autocar
Begeleider: paters Ghislain Kasereka en  
Nepo James Raj

ALGEMEEN PROGRAMMA
8u00: Vertrek met de autocar in Leuven. Rit 
naar Banneux. 
9u30: Aankomst in Banneux. Bidden van de 
kruisweg, gevolgd door de eucharistie. 
12u00: Middagmaal
13u30: Vertrek naar Tancrémont, gebedsmo-
ment in de kapel
14u30: Koffie en taart in ‘Au Vieux Tancrémont’
15u30: Vertrek naar Leuven
17u00: Aankomst

Prijs:  € 69 per persoon  
 Prijs na aftrek vroegboekkorting (-5%):  

€ 65,55 (indien je boekt vóór 15 april 2023)

Verzekeringen: 
Annulatiebijdrage: € 2,76
CO2 compensatie: € 0,35
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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 tot 12 
uur en van 12.30 tot 16.30 uur (vrijdag tot 14.30 uur)

INSCHRIJVINGEN
•  Inschrijven kan via onze website (www.mariaalcen-

trum.be) of door de bestelbon DUIDELIJK en VOL-
LEDIG in HOOFDLETTERS in te vullen en per post 
of via mail naar ons te versturen. Voor twee personen 
die op hetzelfde adres wonen kan u één bestelbon ge-
bruiken. 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, ver-
zoeken wij u om uw FAMILIENAAM EN VOOR-
NAAM te vermelden ZOALS ZE STAAN OP UW 
IDENTITEITSKAART. 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 
GSM-nummer 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 annuleringsver-
zekering wenst, betaalt de bijdrage hiervoor samen met 
het voorschot). Let wel: voorschot en annuleringsbij-
drage 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: 45 dagen vóór het vertrek. 
Na ontvangst van het saldo sturen wij u geen nieuw 
ontvangstbewijs meer.

•  De deelnameprijs mag geen belemmering vormen voor 
deelname aan een bedevaart. Indien u moeilijkheden 
ondervindt, neem dan contact op met ons secretariaat 
zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. 

•  Verricht uw betalingen op onze rekening bij de bpost 
bank:

 IBAN: BE71 0000 4773 0969
 BIC: BPOTBEB1 van de Montfort-Bedevaarten
 Diestsevest 55, 3000 Leuven
•  De laatste gegevens ontvangt u ten laatste 7 dagen vóór 

de vertrekdatum.

PRIJZEN
Bij onze prijs is alles inbegrepen, tenzij anders vermeld:
•  Prijs op basis van tweepersoonskamer
•  Reis heen en terug
•  Volpension vanaf aankomst
•  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 prijsherziening waarvan sprake in art. 6 van de al-
gemene 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 januari 2023 gelden; daarnaast op 
de tarieven voor het vervoer die op 1 januari 2023 bekend 
waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het 
vervoer per chartervlucht, berekend over het gemiddelde 
van de maand december 2022. 

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 bede-
vaarten met een prijs minder dan € 450, € 35 voor bede-
vaarten met een prijs vanaf € 450 tot € 1000, € 50 voor 
bedevaarten 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 inge-
gaan, minstens 20 euro dossierkosten moeten betalen.

De Montfort-Bedevaarten behouden zich het recht voor 
een bedevaart te annuleren indien er op de sluitingsda-
tum onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven (d.w.z. 
minder dan 20), alsook wegens andere ernstige en on-
voorziene omstandigheden, zoals een nieuwe uitbraak 
van Covid-19.
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 bedra-
gen terug, evenwel zonder bijkomende schadevergoeding.

ANNULERINGSVERZEKERING
Bovenstaande annulatiekosten kan u vermijden door een 
annuleringsverzekering te voorzien. Ze is vastgesteld op 
4 % van de basisprijs van de bedevaart zonder rekening te 
houden met kortingen of supplementen. Het volledig ge-
storte bedrag, met uitsluiting van de annuleringsbijdrage 
zelf, wordt u dan terugbetaald na de eventuele annulering 
om medische reden. 
Vergeet niet het bedrag van de annuleringsbijdrage op de 
bestelbon te vermelden en SAMEN MET HET VOOR-
SCHOT te betalen. Naderhand kan men deze verzekering 
niet meer aanvragen. De voortijdige beëindiging van een 
bedevaart wegens ziekte of een ongeval kan geen aanlei-
ding geven tot enige terugbetaling.

VERZEKERING
De burgerlijke aansprakelijkheid van elke bedevaarder 
wordt automatisch verzekerd. Daarnaast kan hij een bij-
standsverzekering afsluiten. Voor bestemmingen buiten 
onze buurlanden is deze verzekering een absolute aanrader. 
Het betreft een verzekering bij Europ Assistance. Kosten 
in geval van ziekte, ongeval of overlijden worden terugbe-
taald tot 10.000 euro. Repatriëringskosten zijn onbeperkt 
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 personen 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 terugkeer naar België wegens 
overlijden of ziekenhuisopname van een familielid wel 
mogelijk is. Zo niet 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 bij de 
bedevaart).

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.

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!). 
Personen 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 onder de 12 jaar moeten in het bezit zijn van een 
identiteitskaart met foto.
Israël en India: Een internationale reispas voor alle landen 
is vereist. Hij moet geldig zijn tot 6 maanden na terug-
komst. Uiterlijk twee maanden vóór het vertrek bezorgt u 
ons een fotokopie van de bladzijde van uw internationaal 
paspoort waarop uw foto staat.
India: Naast een internationale reispas heeft u een geldig 
visum nodig, dat u dient aan te vragen bij de Indiase am-
bassade in Brussel. Uiterlijk twee maanden voor vertrekt 
bezorgt u ons ook een fotokopie van het visum.

GEZONDHEID
Onze organisatie is niet ingericht om mensen met een 
ziekte of een beperking mee te nemen. Behoudens uitzon-
deringen voor welbepaalde bedevaarten, uitdrukkelijk ver-
meld in deze brochure, is voor onze bedevaarten een nor-
male goede 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. Rolstoelgebruikers en wie een speciaal 
dieet wil volgen, maken hiervan melding op de bestelbon 
onder de rubriek ‘speciale mededelingen’.
Wie deelneemt aan een vliegtuigbedevaart naar het Heilig 
Land of India 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 of met een 
gewonnen lot, met uitzondering van de korting toegekend 
aan de medewerkers.

GEWONNEN LOT
Indien u een lot voor een Lourdesreis gewonnen heeft, 
zijn de vroegboekkorting en andere kortingen niet van 
toepassing.

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 Treel-
ogical, 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 bede-
vaart, zoals verlies of diefstal van reisbiljetten of bagage, ver-
tragingen, stakingen, enz. De vertrek- en aankomsturen, de 
reisroute en de volgorde van het programma kunnen wegens 
onvoorziene 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 
rechtbanken 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
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 reis-
bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: 
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afslui-
ten 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 reisbemid-
deling 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 in-
formatie 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 ge-
beurt 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 rei-
ziger, 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, 
betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en 
op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbeves-
tiging 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 con-
tract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de 
reisorganisator 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 
aangebrachte 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 
reizigers, 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 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van 
diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen 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 
verleende 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 reisor-
ganisator 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 aange-
stelden 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 aansprakelijk-
heid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of 
beperkt. 
§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorzie-
ne 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 secre-
tariaat 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 pro-
cedure, 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 
arbitrageprocedure 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 on-
vermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger 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
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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. / E.H. / Pater / Broeder / Zuster (schrappen wat niet past)

NAAM*     VOORNAAM*

STRAAT* (huidige straatnaam)  nummer*  bus

postnummer* WOONPLAATS* (geen fusie)  tel.

E-mailadres*  GSM*

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

NAAM (2e DEELNEMER WONEND OP HETZELFDE ADRES)  VOORNAAM

•	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.	

	 ❑		ENKEL ❑		DUBBEL	:	 ❍		1 groot bed ❍		2 aparte bedden

	 Let	wel:	voor	een	single	kamer	moet	u	steeds	een	supplement	betalen.

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	of	naar	bedevaarten@mariaalcentrum.be	
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	ma-
ken	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.	Ik	ontvang	niet	langer	de	bedevaartbrochure.

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

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

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



Data  Dagen  Bestemming  Vervoer

13 mei 1 Scherpenheuvel te voet

24 juni  1 Onze-Lieve Vrouw van Steenbergen te voet

17 juni  1 Banneux & Tancrémont autocar

14 – 20 juli  7 Lourdes hs-trein

15 – 16 juli  2 Averbode eigen vervoer

25 – 27 augustus 3 Postel fiets

11 – 15 september 5 Lourdes vliegtuig

10 – 14 oktober 5 Fatima vliegtuig

5 – 14 november 10 Heilig Land vliegtuig

november 14 India vliegtuig

Wegwijzer 2023

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.
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