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Vertrek vanaf drverse opstapp aa.:sen naaI Keve]aer in Duitsland

Dienst in Kevelaer
Ve-vo oens maken u,/e Eer ,,,r e lunchstop in de mooie plaats
Limburg an der Lahn

.

Diner en overnachting n de onrgevinQ van Neurenberg

'

Na het ontbljt ln het

'

Aankomst in Passau, vril bezoek en unch op eigen ge egenheld

hote

r,'ert:rek

raar

Passau

. 's Middags vertrek naar Mariaze
. Voor het diner houder \,!e een ko-te gebedsdienst
. Diner en overnachting in het hotel in N,lariazell

. Ontbijt in het hotel
. We bezoeker de bedevaartsp

aats Mariaze

.
.

Er

.

Vrije

.

Diner en overnachtinq in lVlariazell

.

wordt vandaag ook een kerkdienst verzorgd
Lunch op eigen gelegenheid

tiid

n iviariaze

Na het ontbiltvertrekken rrye naar i\lelkvoor een bezoekaan de

Abdij van \le

.

k

r!1oge ijkheid voor een dienst aldaar

.Gezamenlijke unch

Vanuit l\4e k rijden we naar Mar a Taferl voor een bezoek met een
gebedsmoment, daarna retour naar ons hotel in Mar azel
Diner en overnachting in het hotel in Mariaze

.
.

Na het ontbijt checken we uit
Vertrek naar Mariastein via een mooie roule met enke e stops
onderweq

.

Diner en overnachting in Kufstein

Bedevaartreis 28 juni
Na het

t/

5

juli 20y9

ontbijt in het hotel bezoek aan Mariastein met een dienst

Na de dienst vertrek naar Innsbruck

Vrijetijd voor de lunch en stadswandeling met een gids, daarna wat
vrijetijd
Diner en overnachting in het hotel in Kufstein

.

touriÍc ass touringcar Deze touringcar is voorzlen
van toi et, bar met warme en koude dranken (niet inbegrepen),

Vervoer per Juxe

.
.

Na het ontbijt uitchecken bij het hotel

.

Vertrek naar Mötz voor een dienst in de Wallfahrtskirche
H erna vertrek naar Trier of

'

omgeving voor het diner en de

overnacht ng

Na het ontbijt in het

.

Vertrek naar Banneux in Be gië voor de slotdienst en ge egenheid

.

.
.
.

hote checken we

u

t

.

Afs uitend diner tijdens de thuisreis (exc usief drankles)

Entreekosten en rondleiding met gids ln Stift l\/e
Bezoeken rondleidinE ln Mariazell
Stadswandeiinq met qids ir lnnsbruck

Ca amiteitenfonds, per

voor de unch (op eigen ge egenheid)

.

2 persoons kamer, inclus ef ha fpension (excluslef drankjes)
asting
Lunch in Melk (exclusief drankjes)
k

Verbijf neen l-persoonskamerincusiefhalfpension

.
.

Eigen opstapp aatsen (in over eg)
7 overnachtingen ln een mlddenklasse hotel vo gens prograrnma, in een

. toeriÍenbe

.
.

alrconditionlng en audio en dvd-apparatuur

Na

Reisverzekerlng combinatle B

dit bezoek vertrek naar de afstapplaatsen

Tljdens de terugreis diner ter afuluiting van de reis "Blj de Nonnen"
in Zundert
Einde van een mooie bedevaartsreis

factuur

(individueel)

Annuler ngsverzeker ng
*

€116,00
€2,50

€ 1,85 p,p. per dag

5,60/o v.d. i nd

ividuele reissom*

Eenmalig €4,50 poliskosten bij afsluíten van een verzekering. Over de totale premie van
de

annuleringsverzekering (incl. poliskosten) wordt

210/o

0ssurantiebelasting berekend.

Deze prachtige stad igt in het Duits Beieren en grenst aan de Donau,
de Inn en de llz. Doordat de drie riv eren hier samenkomen, wordt
Passau ook we de Drierivierenstad genoemd, De St Stephansdom is
met het grootste orgel ter were d een indrukwekkend hooqtepunt,

Dit bedevaartsoord wordt beschouwd als een van de "Heiligdommen
van Europa" en kent een rijke geschledenis Als sinds de l2e eeuw
zouden pelgrims het Mariaheiligdom bezoeken, Jaar ijks verwe komt
Mariazell ongeveer eén miljoen pe grims

De kerk in Mariastein is gebouwd in de l4e eeuw door de adellijke
familie Freundberger. De kerk werd na een Marie wonder in de 18e
eeur,v, verheven tot bedevaartkerk De trekp eister voor pelgrims is
het prachtige Madonnabeeld in de rijkversierde Gnadenkapelle,

De 800;aaroude stad is de hoofdstad van de deelstaatTiro en ligt
De barokke abdil van het kleine stadje Melk aan de Donau is een
van grootste toeristische trekp e sters van Oostenrijk Tevens staat
de abdLl door de indrukwekkende wandschilderingen en prachtige
bee dhouwwerken op de UNESCO Werelderfgoedlijst

Het beeld van Maria der Smarten is de voornaamste reden dat ve
pelgrims jaarlijks richting i\/aria Taferl trekken Bij het bouwen van
de basiliek in Maria Tafer is afgew.^ken van de gebruikelljke oost
westrichting voor de noord zuidrichting, zodat hij vanaf de Donau
goed zichtbaar is.

lnn De St, Jacobsdom in lnnsbrucktrektdoor het
onm skenbare klokkenluiden bezoekers vanuit de hele wereld naar
aan de rivierde

zijn prachtlge vertrekken, Flet genadebeeld 'Maria Hilf in de
St Jacobsdom is het meest ge iefde Moeder Godsbeeld in de Alpen
en s wereldwijd vele ma en gekopieerd

e

Ten oosten van Mötz bevindt zich de bedevaartkerk Maria Locherboden
F1a verwege de l8e eeuw werd na de redding van een mijnwerker
een genadebee d gebouwd bij de ingang van de grot, waarna de
bouw van een kape en kerk volqde

