STICHTING MARIALE BEDEVAARTEN
naar Medjugorje
11-daagse bedevaart per touringcar naar MEDJUGORJE
van woensdag 16 mei t/m zaterdag 26 mei 2018.
Eindhoven, 7 september 2017

Beste mensen,
Hierbij wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan de bedevaartreis per touringcar naar
Medjugorje, Bosnié i Herzegovina.
VOORLOPIG PROGRAMMA:
1e dag: Om 9.45 uur vertrek vanuit Best, H. Mis in Heroldsbach (Duitsland), daarna
naar Hotel Post te Denkendorf in Duitsland voor diner en overnachting.
2e dag: Om 7.00 uur vertrek naar Hotel Tabor te Sevana in Slovenië voor diner en
overnachting. Onderweg H. Mis in Brezje (=bedevaartsplaats in Slovenië).
3e dag: Om 7.00 uur vertrek naar Medjugorje. In Tihaljina (Bosnié i Herzegovina) H. Mis
(hier staat het beeld van Maria van Medjugorje).
’s Avonds aanbidding in Medjugorje (Bosnie i Herzegovina).
4e t/m 8e dag: Verblijf in Medjugorje in Hotel Milicevic, ongeveer 100 m. van de kerk,
Sint Jacobus de Meerdere. U geniet hier vol pension. Op het programma staat o.a.:
beklimming van de Verschijningsberg en de Kruisberg, bezoek aan een van de zieners,
eventueel bezoek aan “Oase van Vrede” , bezoek aan de watervallen, bezoek aan
Mostar, bezoek aan Surmanci (Goddelijke Barmhartigheid), bezoek aan de
vrouwengemeenschap van Zr. Elvira (ex-verslaafden), ’s morgens H. Mis in het
Nederlands, ’s avonds deelname aan de viering van de parochie.
9e dag: Na de H. Mis in het Moederdorp, vertrek om 8.45 uur naar Hotel Tabor te
Sevana in Slovenië voor diner en overnachting.
10e dag: Om 7.30 uur vertrek naar Hotel Post te Denkendorf in Duitsland voor diner en
overnachting. Onderweg H. Mis in Mindelstetten (Heilige Anna Schäffer).
11e dag: Om 7.00 uur H. Mis in Denkendorf en 8.45 uur vertrek naar Nederland, waar
wij om ongeveer 16.30 uur hopen aan te komen in Best, Noord-Brabant, Nederland.

OPSTAPPLAATS:
Op de parkeerplaats achter het Centraal Station te Best (N.Br.).
PRIJS:
De prijs voor 11 dagen bedraagt € 665,00 vol pension (exclusief reisverzekering).
Voor een éénpersoonskamer geldt een toeslag van € 125,00 (zeer beperkt, dus snelle
actie is gewenst).
ALGEMENE INFORMATIE:
• wij reizen in een luxe touringcar (royal class) inclusief toilet van touringcarbedrijf
Johny Reizen te Hoensbroek. Met in de bar koude en warme dranken tegen betaling.
Uiteraard mag er in de touringcar niet gerookt worden;
• een geldig paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (IDK) is vereist. Dit houdt in dat
uw paspoort/IDK na terugkomst in Nederland nog 3 maanden geldig dient te zijn, dus
ten minste tot en met 26 augustus 2018. Pas- of IDK-nummer op het strookje
aangeven (het nummer rechts boven de foto);
• ongeveer 6 weken vóór vertrek ontvangt u nog nadere gegevens;
• u dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering;
• de bedevaart gaat uitsluitend door bij voldoende deelname;
• pater P. Nuyens uit Landerd gaat als geestelijk begeleider met ons mee.
INSCHRIJVINGEN:
• a.u.b. het bijgaande inschrijfformulier (volledig ingevuld) te sturen naar Pauline
Verstegen (adres hier onder) met gelijktijdige aanbetaling van € 300, op
rekeningnummer NL22 RABO 0358 5072 94, t.n.v. Stichting Mariale Bedevaarten,
Eindhoven.
•
de aanbetaling geldt als definitieve inschrijving (geen aanbetaling gedaan, dan
gaan anderen voor). De aanbetaling is per persoon.
•
•

het resterende bedrag, uiterlijk zes weken vóór vertrek, te voldoen.
u ontvangt geen bericht van de betalingen! Uw afschrift is uw bewijs van betaling en
inschrijving.

INLICHTINGEN:
Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje
Pauline Verstegen
De Greefstraat 3a
5622 GJ Eindhoven
Telefoonnummer: 06 – 37 444 233.
Email: pauline.verstegen@online.nl
Met vriendelijke groet,
Pauline Verstegen,
namens Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje.

INSCHRIJFFORMULIER 2018
(DENKT U AAN DE AANBETALING? - DANK U)

REIS

16 mei tot en met 26 mei 2018

VOORLETTERS + NAAM

HR.

/ MEVR. *

………………………………………………………………………………………....................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………
POSTCODE +
WOONPLAATS:……………………………………………………………………………………………………………………..
GEBOORTEDATUM:………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON:……………………………………………………………………………………………………………………………
PAS- of IDK-nr.
……………………………………………………………………….…………………………….......................................
(=het nummer rechts boven de foto)

EENPERSOONSKAMER GEWENST:

JA

/ NEE *

CONTACTPERSOON THUISBLIJVER MET TEL.NR.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
BIJZONDERHEDEN:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
* = doorhalen wat niet van toepassing is.
INLICHTINGEN:
Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje
Pauline Verstegen
De Greefstraat 3a
5622 GJ Eindhoven
Telefoonnummer: 06 – 37 444 233.
Email: pauline.verstegen@online.nl

