Mgr. Hoser, emeritus aartsbisschop van Warschau, is in 2017 als gezant van paus
Franciscus naar Medjugorje geweest. In 2018 is hij voor onbepaalde tijd benoemd tot
apostolisch visitator in Medjugorje. In feite werd hij bisschop van Medjugorje! In datzelfde
jaar is hij daar gaan wonen. Zijn taak is het begeleiden van de parochie en de pastorale
zorg voor de pelgrims. Medjugorje valt voortaan rechtstreeks onder het pauselijk gezag, de
Heilige Stoel in Rome. Mgr. Hoser beveelt bedevaarten naar Medjugorje van harte aan.

DATUMS EN KOSTEN IN 2019
Wij vliegen met Transavia van Rotterdam naar Split. Dat bevalt iedereen prima! Het vliegveld
Rotterdam / Den Haag is overzichtelijk, comfortabel, veilig, rustig en goed bereikbaar!
Transavia hanteert variabele prijzen voor de vliegtickets: Ze beginnen goedkoop en worden
langzaam duurder! Op de website www.transavia.nl kunt u dat zelf zien.

BEDEVAARTEN 2019 STICHTING MEDJUGORJE BEDEVAARTEN
•
•

DONDERDAG 25 APRIL – DONDERDAG 2 MEI 2019 (De dagen zijn redelijk lang.)
DONDERDAG 26 SEPTEMBER – DONDERDAG 3 OKTOBER 2019

De prijzen van de vliegtickets zijn aan het stijgen, vooral die van april-mei!
Snelle aanmelding is nodig als u zo voordelig mogelijk mee wilt gaan!!
Beide bedevaarten zijn ook aantrekkelijk voor “gewone” vakantiegangers.
Wie het eerst komt….
Prijzen op basis van prima volpension, incl. gratis dranken aan tafel en ELKE DAG
GRATIS vervoer in Medjugorje, naar de Verschijningsberg, de Kruisberg, de kerk, het
kasteel, Cenacolo, het Blauwe Kruis, enz.!
We hebben elke morgen een Eucharistieviering en elke avond de grote Avondviering
in of achter de parochiekerk.
De vliegreis, het vervoer van Split naar Medjugorje en terug, plus vier excursies naar
Siroki Brijeg (weeshuis van Pater Jozo; het graf van de dertig martelaren); Mostar
(de oude brug, de parochies van de Franciscanen); de wonderbare ikoon van Jezus
Barmhartigheid en de Kocusawaterval zijn inbegrepen. U hebt alleen nog zakgeld
nodig!
De bedragen in deze tabel
zijn berekend op

29 JANUARI 2019

KOLOM A

Kale reissom

zonder reisverZodra de tickets duurder zekering en zonworden, geldt een hogere der annuleringsreissom!!
kostenverzek.

KOLOM B

KOLOM C

Reissom
incl. reisverzek.,
maar zonder
annuleringskostenverzekering.

Reissom
incl. annuleringskostenverzekering, maar zonder reisverzek.

KOLOM D

Totale reissom
incl. reisverzekering en annuleringskostenverzekering.

2-pers. k. 25 apr. – 2 mei
€ 848,00
€ 864,00
€ 907,00
€ 923,00
1-pers. k. 25 apr. – 2 mei
€ 918,00
€ 934,00
€ 982,00
€ 998,00
2-pers. k. 26 sept. – 3 okt.
€ 640,00
€ 656,00
€ 685,00
€ 701,00
1-pers. k. 26 sept. – 3 okt.
€ 710,00
€ 726,00
€ 760,00
€ 776,00
Alle tarieven gelden voor groepen. In april en september is Theo van den Heuvel uw reisleider.

Wilt u weten, welke prijs er geldt op het moment van inschrijving, bel 0411-601565. Email: bedevaarten@medjugorje.nl of theovdhe@gmail.com
Op de website www.bedevaart.net vindt u onder het kopje Op bedevaart meer informatie over
het pension van Ana en Mladen Ostojic als u klikt op: Overnachten.
Komt u met een rolstoel en kunt u vijf treden klimmen met hulp? Dan hebben we voor u
comfortabele kamers. Op de vliegvelden in Rotterdam en Split wordt u extra geholpen! U
hoeft geen vliegtuigtrap te beklimmen! Alle hulp zonder extra kosten voor u! Vermeld het
a.u.b. op uw inschrijfformulier als u hulp nodig hebt op de vliegvelden.

In de reissom is ook max. 10 kg. handbagage en max. 20 kg. koffer(s) inbegrepen!

