
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  

>> 1x overnachting in half pension in  
Hotel Scholz *** 
>> 2 x overnachting in half pension 
in hotel Sport in Otocec **** 
>> 5 x overnachting in vol pension in 
hotel Milicevic *** 
>> lunchpakket dag 2 + dag 3 
>> lunchpakket dag 8 + dag 9 
>> afscheidsmenu dag 10 
>> toeristentax 

 

 

>> DO 15.10 - ZA 24.10.2020    799 € 

Ter plaatse in Medjugorje kan u tot 
innerlijke rust komen. U kan een 
heilige mis bijwonen (als u dit 
wenst). S’Avonds mogelijkheid tot 

het bijwonen van de rozenkrans 

en de eucharistieviering. U kan 
de Podbrdo (verschijningsberg) 
beklimmen of de Krizevacen. 

We bezoeken het Cenaculo waar 
drugsverslaafden ontwennen 
zonder medicatie. We bezoeken 

het kinderdorp waar oorlogswe-
zen verbleven en nu ook verlaten 
kinderen en/ of straatkinderen. 

Ook is er mogelijkheid om tijdens 
uw vrije tijd in Medjugorje inko-

pen te doen in de diverse souve-
nirwinkeltjes. 

Even tot innerlijke rust komen... 
>> Met adembenemende landschappen onderweg 

>> Heerlijke keuken in Bosnie Herzegovina 

Medjugorje was een klein dorpje : vijf gehuchten en midden daartussen een 

veel te grote kerk. Sedert Onze-Lieve-Vrouw hier op 24 juni 1981 voor het eerst 

verscheen, is deze plaats uitgegroeid tot een groot dorp met heel veel bede-

vaarders en een veel te kleine kerk. Iedere avond wordt hier samen gebeden 

door de parochianen en de bedevaarders. Eerst twee rozenhoedjes, dan een 

eucharistieviering in concelebratie met veel aanwezige priesters en daarna 

volgt er een aanbidding of rozenhoedje of kruisverering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNIE IN HERZEGOVINA / Bezinningsreis Medjugorje 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 
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INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  DONDERDAG 15.10.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend naar het 

zuiden van Duitsland met onderweg 

een bezoek aan Maria Laach 

Overnachting in hotel Scholz *** 

DAG 6 DINDSDAG 20.10.2020 

Medjugorje 

Overnachting in hotel Milicevic*** 

DAG 2  VRIJDAG 16.10.2020 

Vandaag zetten we onze tocht verder 

richting Sloveniê met onderweg een 

tussenstop in Brezje 

Overnachting in hotel Sport  in Otocec 

DAG 7 WOENSDAG 21.10.2020 

Medjugorje 

Overnachting in hotel Milicevic*** 

DAG 3  ZATERDAG 17.10.2020 

Medjugorje 

Overnachting in hotel Milicevic*** 

DAG 8 DONDERDAG 22.10.2020 

We beginnen aan de terugreis naar 

Slovenië. 

Overnachting in hotel Sport  in Oto-

cec 

DAG 4  ZONDAG 18.10.2020 

Medjugorje  

Overnachting in hotel Milicevic*** 

DAG 9 VRIJDAG  23.10.2020 

Verder richting zuid Duitsland 

Overnachting in hotel Scholz *** 

DAG 5 MAANDAG  19.10.2020 

Medjugorje 

Overnachting in hotel Milicevic*** 

DAG 10 ZATERDAG 24.10.2020 

Huiswaarts met onderweg ons af-

scheidsmenu 

 


