
 
 

UITNODIGING 
 

STICHTING MARIALE BEDEVAARTEN 
 naar Medjugorje 

 
8-daagse bedevaart per vliegtuig naar MEDJUGORJE 

 
van maandag 17 juni t/m maandag 24 juni 2019 

 
 
Beste mensen,  
 
Ik ben blij dat ik u kan uitnodigen om deel te nemen aan de 8-daagse bedevaartreis per 
vliegtuig naar Medjugorje, te Bosnië Herzegowina. 
 
 
VOORLOPIG PROGRAMMA: 
 
1e dag, maandag 17 juni 2019, heenreis:  
 
Om 12.45 uur vertrek vanuit Amsterdam, Schiphol. Om 14.55 uur aankomst in Split 
Airport, Kroatië. Daarna rijden we per bus verder naar Medjugorje, Bosnië Herzegowina. 
 
1e t/m 7e 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, Krizevac; 
• 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 gemeenschap van Zr. Elvira (ex-verslaafden),; 
• ’s morgens H. Mis in het Nederlands;  
• ’s avonds deelname aan de viering van de parochie. 
 
 



 
8e dag, maandag 24 juni 2019, terugreis:  
 
Na de H. Mis gaan we met de bus terug naar Split Airport en om 15.30 uur vliegen we 
weer terug naar Amsterdam, Schiphol. Aankomst Schiphol om 17.50 uur. 
 
 
PRIJS: 
 
De vliegreis bedraagt all-in € 665,00 vol pension (exclusief reisverzekering en of 
annuleringsverzekering). 
Voor een éénpersoonskamer geldt een toeslag van € 125,00. 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE: 
 
• 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 geldig tot 24 september 2019. 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/of reisverzekering; 
• pastor Sebastian Gnanapragasam uit Apeldoorn gaat als geestelijk begeleider met 

ons mee. 
 
 
INSCHRIJVINGEN: 
 
•  door het onderstaande inschrijfformulier (volledig ingevuld) te sturen naar Pauline 

Verstegen (adres hier onder) met gelijktijdige aanbetaling van € 300,00 op 
rekeningnummer NL22 RABO 0358 5072 94, t.n.v. Stichting Mariale Bedevaarten, 
Eindhoven; 

• de aanbetaling geldt als definitieve inschrijving. De aanbetaling is per persoon; 
• het resterende bedrag, uiterlijk zes weken vóór vertrek, te voldoen; 
• uw bankafschrift is uw bewijs van betaling en inschrijving. 

 
INLICHTINGEN: 
 
Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje  
Pauline Verstegen  
NIEUW ADRES PER 1-4-2019 
Weijen 36D 
5388 HN Nistelrode  
 
Telefoonnummer: 06 – 37 444 233. 
Email: pauline.verstegen@online.nl. 
 
Tot ziens, tot horens of tot schrijfs. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Pauline Verstegen 
 
Namens Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje. 



 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER  2019    

REIS                                             MAANDAG 17 JUNI T/M MAANDAG 24 JUNI 2019 

VOORLETTERS + NAAM        HR.   /  MEVR. *     

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

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POSTCODE + 
WOONPLAATS:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM:……………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFOON:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.U.B. KOPIE PASPOORT OF ID-KAART MEESTUREN, BSN-NUMMER MAG 
DOORGESTREEPT WORDEN  

EENPERSOONSKAMER GEWENST:         JA    /  NEE *  

CONTACTPERSOON THUISBLIJVER(S) MET TEL.NR. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

BIJZONDERHEDEN: …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

*  = doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
INLICHTINGEN: 
 
Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje  
Pauline Verstegen  
NIEUW ADRES PER 1-4-2019 
Weijen 36D 
5388 HN Nistelrode  
 
 
Telefoonnummer:  06 – 37 444 233. 
Email:    pauline.verstegen@online.nl 


