Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

De geheimen van
Fátima en omgeving

Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstilling. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

De geheimen van Fátima en omgeving
10 t/m 15 september 2019
In de rij van beroemde Mariabedevaartplaatsen mag Fátima in
Portugal niet ontbreken. Een dikke honderd jaar geleden verscheen
Maria hier aan drie herderskinderen. Fátima ontwikkelde zich
heel anders dan bijvoorbeeld Lourdes of Banneux en is op zijn
eigen manier zeer indrukwekkend. Vooral op de 13e van elke maand.
Dan komen duizenden pelgrims naar het heiligdom.
We zijn er 13 september 2019. De dagen ervóór en erná maken we
van de gelegenheid gebruik om andere tot de verbeelding sprekende
plekken in Portugal te bezoeken. Dat zijn er nogal wat: Coimbra,
Tomar, Batalha, Nazaré en Lissabon. Het wordt een bijzondere reis
langs het uiterste randje van Europa.

Klooster van Batalha

Hoogtepunten programma
Fátima
In de zomer van 1917 zagen drie herderskinderen in Fátima in
Portugal zes keer een verschijning van Maria. Van mei tot en met
oktober van dat jaar waren Lucia, Francesco en Jacinta er steeds
op de 13e van iedere maand getuige van dat Maria hen aansprak.
Deze bijzondere gebeurtenissen meer dan honderd jaar geleden
spreken nog steeds tot de verbeelding.
Tijdens onze reis door Portugal bezoeken we de plek waar
de kinderen Maria zagen. We wonen enkele plechtigheden bij in
het heiligdom en we bezoeken de huizen waar Lucia, Francesco
en Jacinta woonden. Uiteraard zijn we op de 13e in Fátima om
de maandelijkse verschijningsdag mee te vieren.
Coimbra
Op het hoogste punt van Coimbra ligt de beroemde universiteit,
een van de oudste van Europa en daarmee van de wereld. Ze is
gevestigd in een voormalig koninklijk paleis. We bezoeken de zeer
indrukwekkende bibliotheek en de universiteitskapel. Het uitzicht
over Coimbra en de rivier Mondego is schitterend vanaf de toren,
hét symbool van de universiteit van Coimbra.
Tomar
In Tomar bezoeken we het Convent van Christus, dat in 1160 gesticht
werd door de Orde van de Tempeliers. We zien de meer dan 800 jaar
oude Tempelierskerk met het enorme kloostercomplex in zijn
verschillende bouwstijlen: romaans, byzantijns, gotisch, renaissance,
barok: alles loopt door elkaar.

Batalha en Nazaré
Een ander eeuwenoud klooster bezoeken we in Batalha, iets jonger,
maar nog altijd met zes eeuwen op de teller en in een prachtige
gotische stijl gebouwd.
De kustplaats Nazaré - een zeer oude vissersplaats aan de Atlantische
Oceaan - is een andere bezienswaardigheid. Het uitzicht vanaf een
hoge rots die steil opstijgt uit zee is een van de mooiste van Portugal.
Lissabon
Natuurlijk bezoeken we de hoofdstad Lissabon met z’n kathedraal,
het geboortehuis van de heilige Antonius (van Padua) en de toren
van Belém die herinnert aan de ontdekkingsreizen van Vasco da
Gama. Daarna gaan we naar het Hiëronymietenklooster, gebouwd
in de 16e eeuw. We zien de graven van leden van de toenmalige
koninklijke familie en van Vasco da Gama. Met onze eigen luxe
touringcar maken we een uitgebreide stadstour en stoppen op
interessante plekken.
Vieringen
Tijdens deze bedevaart annex cultuurreis vieren we dagelijks
de eucharistie, waarvan eenmaal in de verschijningskapel in het
heiligdom in Fatima. We sluiten onze reis af met een bezoek aan
Christo Rei, het bekende Christusbeeld aan de rivier de Taag in
Lissabon.

In de rij van beroemde
Mariabedevaartplaatsen mag
Fátima in Portugal niet ontbreken

Programma van dag tot dag (onder voorbehoud)
Dinsdag 10 september 2019
• vliegreis naar Lissabon
• bustocht naar Fátima
• kennismaking met heiligdom Fátima
• diner en overnachting in hotel Santa Maria in Fátima
Woensdag 11 september 2019
• H. Mis Fátima
• bezoek universiteit Coimbra: bibliotheek, kapel, paleis
• lunch Coimbra op eigen gelegenheid
• bezoek Tomar: convent van Christus
• diner en overnachting in hotel Santa Maria in Fátima
Donderdag 12 september 2019
• H. Mis Fátima
• dagexcursie Lissabon met stadstour en diverse excursies
• lunch Lissabon op eigen gelegenheid
• diner Fátima
• lichtprocessie heiligdom Fátima
• overnachting in hotel Santa Maria in Fátima
Toren van Belem Lissabon

Kruisweg Aljustrel

Inschrijfformulier

De geheimen van Fátima en omgeving
10 t/m 15 september 2019
Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen
Achternaam
Eigen familienaam Vrouw
Voorletters

man / vrouw Doorstrepen wat niet van toepassing is

Eerste voornaam Zoals in paspoort vermeld
Adres
Postcode				

Woonplaats

Telefoonnummers Vast en mobiel		
Geboortedatum

			

E-mail

Paspoort / ID-kaart nr		

Geldig tot

Zorgverzekeraar 			

Polisnummer

Eventueel dieet Ook vegetarisch e.d.
Kamerindeling Naam en adres kamergenoot
Reissom
O reissom € 829			
O eenpersoonskamer (toeslag € 130)
Contactpersoon in Nederland Naam en telefoonnummer
Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze
algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.
Datum 				

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs
te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht
T: 043 – 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Inschrijfformulier
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Vrijdag 13 september 2019
• pelgrimsdag Fátima
• rozenkrans en internationale H. Mis
• gezamenlijke lunch hotel Fátima
• lichtprocessie heiligdom Fátima
• diner en overnachting in hotel Santa Maria in Fátima
Zaterdag 14 september 2019
• kruisweg heiligdom Valinhos, Aljustrel
• bezoek huisjes zieners
• lunch Batalha op eigen gelegenheid
• bezoek klooster Batalha
• bezoek Nazaré
• diner en overnachting in hotel Santa Maria in Fátima
Zondag 15 september 2019
• transfer naar Lissabon
• zendingsviering kapel Christo Rei
• transfer naar luchthaven Lissabon
• terugvlucht vanaf Lissabon
Lichtprocessie Fátima

Universiteit Coimbra

Reisgegevens
Data
• 10 t/m 15 september 2019
Reissom
• € 829 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
• € 130 toeslag eenpersoonskamer - beperkt beschikbaar
• Een aanbetaling is niet nodig, de volledige reissom dient acht
weken vóór vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De reissom is inclusief
• retourvlucht Amsterdam of Brussel – Lissabon v.v.
• busvervoer gedurende het hele programma in Portugal
• 5 overnachtingen op basis van een tweepersoonskamer
en halfpension in 4* hotel Santa Maria in Fátima
• 1 lunch in 4* hotel Santa Maria in Fátima op 13 september
• excursies en entrees volgens het programma
• lokale gidsen in Coimbra, Tomar, Lissabon en Batalha
• deskundige reisleiding en pastorale begeleiding
• uitgebreide reisinformatie
Reis- en annuleringsverzekering
In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan deze zelf af te sluiten.
Reisdocumenten
Om aan de reis naar Fátima in Portugal te kunnen deelnemen,
dient u over een geldig paspoort of identiteitskaart te beschikken.

Programma
Het vermelde programma is onder voorbehoud. Houd onze website
in de gaten voor actuele informatie.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie vindt u op
huisvoordepelgrim.nl.
Let op!
Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht.

Wassen ex-voto's Fátima

Hiëronymietenklooster Lissabon

Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het
aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact
met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 431 57 15.

Processie Fátima

Verschijning Maria

Foto pagina 1: Onze-Lieve-Vrouw van Fátima
Foto pagina 16: vissersboot in Nazaré

Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht
043 – 3215715
info@huisvoordepelgrim.nl
www.huisvoordepelgrim.nl

