Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Camino de Santiago
Buen Camino

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!

Camino de Santiago
25 april t/m 2 mei 2018
Buen Camino!
Bepakt met rugzak en wandelstok gaan ze op pad. Op weg naar
Santiago de Compostela. Langs de ‘Camino’ – zoals de route heet –
kom je altijd pelgrims tegen. Maar niet iedereen ziet zichzelf die
afstand te voet of per fiets afleggen. Geen nood. Wij bieden
een rondreis door Noord-Spanje aan naar Santiago.
Onderweg naar Santiago
Onderweg bezoeken we plekken die een belangrijke rol spelen
langs de Camino. Noord-Spanje ligt bezaaid met pittoreske steden,
indrukwekkende kathedralen en oeroude abdijen. En dan de
mensen: even temperamentvol als het klimaat. Onderweg bezoeken
we plaatsen als Burgos, León, Astorga en O Cebreiro. Ook gaan we
naar het kartuizerklooster Miraflores en natuurlijk stoppen we even
bij het beroemde Cruz de Ferro. Uiteraard staan ook wandelingen
over schitterende stukjes van de Camino op het programma.
We eindigen bij het heiligdom van de apostel Jacobus in Santiago.
Jacobsschelp

Camino

Hoogtepunten Camino de Santiago
Tijdens deze bedevaart/cultuurreis langs de Camino naar Santiago
bezoeken we een groot aantal bijzondere plekken in Noord-Spanje.
Pamplona
Vanaf het vliegveld in Bilbao reizen we per privé-bus door naar
Pamplona voor de eerste overnachting. Pamplona is de hoofdstad
van de regio Navarra en een typische, temparamentvolle Spaanse
stad. Hier bezoeken we onder meer de kathedraal en de historische
binnenstad.
Santo Domingo de la Calzada
Dit typische Noord-Spaanse stadje is beroemd vanwege zijn
kathedraal, waarin een levende haan en een kip worden gehouden.
Dit gaat terug tot een 18e-eeuwse legende.
Burgos
Burgos is een gezellige stad met pleinen en straten vol winkeltjes
en terrassen. In het middeleeuwse hart van de stad zijn ook tal
van kapellen met prachtige kunstschatten te vinden. We bezoeken
de gotische kathedraal van Santa Maria en het beroemde kartuizerklooster Miraflores.
Santo Domingo de la Calzada

Kathedraal Burgos

León
Een volgende halteplaats op onze rondreis is León. Binnen de oude
stadsmuren vinden we onder andere de Santa Mariakathedraal,
de Isidorusbasiliek en ook het Casa de los Botines en het Casa de los
Guzmanes, beide van de beroemde architect Gaudí.
Cruz de Ferro
Tijdens deze reis wandelen we ook enkele stukken over de Camino.
We lopen onder meer naar het Cruz de Ferro, een groot ijzeren kruis
met aan de voet een enorme berg stenen. De stenen staan symbool
voor de zorgen die de pelgrims hier achterlaten.
Astorga
Een ander beroemd monument van de kunstenaar Gaudí vinden
we in Astorga. Daar bouwde hij een bisschoppelijk paleis in
de van hem bekende bouwstijl.

Cruz de Ferro

Astorga bisschoppelijk paleis

O Cebreiro
Naast mooie steden telt Noord-Spanje ook tal van bijzondere dorpen.
Een daarvan is O Cebreiro, dat regionaal bekend staat als bedevaartplek vanwege een bloedwonder uit de 14e eeuw. We horen meer
hierover tijdens een bezoek aan de plaatselijke Mariakerk.
Santiago
Het einde van de Camino is voor elke pelgrim natuurlijk de aankomst
bij het graf van Sint Jacobus in de kathedraal van Santiago. Uiteraard
nemen we deel aan de pelgrimsmis in de kathedraal. Onder leiding
van een lokale gids worden we rondgeleid langs de mooiste plekjes
van de middeleeuwse stad. Er is voldoende tijd om op eigen
gelegenheid rond te kijken, op een terrasje te zitten of een van
de musea te bezoeken.
O Cebreiro bloedwonder

León kathedraal

Inschrijfformulier
Camino de Santiago
25 april t/m 2 mei 2018

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 € 990		

O

eenpersoonskamer (toeslag € 170)

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
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Programma van dag tot dag
Woensdag 25 april
• Transfer Geleen - Brussel
• Vlucht Brussel - Bilbao
• Bezoek aan stad en kathedraal Pamplona
• Overnachting in Pamplona
Donderdag 26 april
• Wandeling (6 of 11 km) naar Uterga
• Bezoek aan Santo Domingo de la Calzada
• Overnachting in Burgos
Vrijdag 27 april
• Eucharistieviering in kathedraal Burgos
• Aansluitend bezoek aan kathedraal en stad
• Bezoek aan klooster Miraflores
• Bezoek aan Frómista en San Martinkerk
• Overnachting in León
Zaterdag 28 april
• Bezoek aan kathedraal en basiliek León
• Wandeling (7 of 13 km) naar Cruz de Ferro
• Overnachting in Astorga
Buen camino

Zondag 29 april
• Bezoek aan bisschoppelijk paleis en kathedraal Astorga
• Eucharistieviering in Astorga
• Bezoek aan O Cebreiro (o.v. wandeling in regio)
• Overnachting in Sarria
Maandag 30 april
• Bezoek aan klooster Samos
• Wandeling over Camino (8 km)
• Overnachting in Santiago
Dinsdag 1 mei
• Rondleiding door centrum Santiago
• Deelname aan internationale pelgrimsmis
• Overnachting in Santiago
Woensdag 2 mei
• Bezoek aan en eucharistieviering in Braga (Portugal)
• Vlucht Porto - Brussel
• Transfer Brussel - Geleen
De programmaonderdelen zijn onder voorbehoud.
Klooster Samos

Pamplona

Reisgegevens
Data
• 25 april t/m 2 mei 2018
Prijs
• € 990 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
• € 170 toeslag eenpersoonskamer - beperkt beschikbaar
• een aanbetaling is niet nodig, de volledige reissom dient acht
weken voor vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven
De reissom is inclusief
• transfer Geleen – luchthaven Brussel Zaventem v.v.
• retourvlucht
• vervoer per luxe touringcar in Spanje
• zeven overnachtingen in prettige hotels op basis van logies
en ontbijt (Pamplona) en halfpension (overige overnachtingsplaatsen)
• drie gezamenlijke lunches
• excursies en entrees
• lokale gidsen
• begeleiding door Nederlandse priester en reisleider
• uitgebreide reisinformatie
• collectieve reisverzekering
(voor deelnemers die in Nederland wonen)
Annuleringsverzekering
In de reissom is géén annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Rondreis
Tijdens deze 8-daagse Camino de Santiago overnacht u op zes
verschillende locaties.

Reisdocumenten
Om aan de reis naar Santiago de Compostela te kunnen deelnemen,
dient u over een geldig paspoort of identiteitskaart te beschikken.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover is verkrijgbaar
bij ons kantoor.
Let op!
Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht.

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 043 321 57 15.

Santiago wierookvat

Tapas

Foto pagina 1: Kathedraal Santiago de Compostela
Foto pagina 16: Waar de weg van de wind de sterrenroute kruist
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