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Beste Bedevaarders,
Nu al 38 jaar verzorgen wij graag uw bedevaarten naar verschillende 
bestemmingen. Als specialisten weten wij dat een bedevaart geen 
gewone vakantie is. Het is een reis om na te denken over een hogere 
waarheid, God of het leven, om respect te betuigen, om inspiratie te 
krijgen, om tot bezinning te komen, om een poosje afstand te nemen 
van een hectisch dagelijks bestaan, of om gewoon andere mensen te 
ontmoeten… 
Al onze reizen hebben geestelijke begeleiding. Indien de 
omstandigheden het toelaten, wordt er voor gezorgd dat u elke dag 
een Heilige Mis kan bijwonen tijdens uw reis. 
 
Ook dit jaar reizen we weer 3 keer naar Medjugorje, het grote 
genadeoord waar O.L. Vrouw van de Vrede al meer dan 40 jaar 
verschijnt.  

Voor alle vragen die u heeft over deze reizen, aarzel niet en 
contacteer ons even opdat wij u de nodige informatie kunnen 
verstrekken.   
 
Inlichtingen
Staf Tours:  011/64 51 20 of  info@staftours.be
Mieke De Backer:  0472/64 54 13 of  mieke.db1@telenet.be

UITNODIGING JAARLIJKSE SAMENKOMST 
Iedereen, bedevaarders, vrienden en kennissen nodigen wij hierbij 
vriendelijk uit op de jaarlijkse samenkomst :
op zondag 29 januari 
Wij spreken graag met u af om 14u00 voor het rozenhoedje gevolgd 
door de Heilige Mis (14u30) in de basiliek van Scherpenheuvel.  
Daarna gezellig samenzijn bij koffie en gebak tot 17u30, u gratis 
aangeboden door Staf Tours.
Te SCHERPENHEUVEL – aan de basiliek, daarna in zaal DE PELGRIM, 
Isabellaplein 15a, Scherpenheuvel.
 
• uit de richting Brussel: Via E40 (A3) richting Leuven tot 

afrit Leuven-Hasselt-via E314 (A2) tot afrit 23 Tielt-Winge, 
Scherpenheuvel-Zichem; aan het einde van de afrit naar rechts, 
de N258 ± 2 km volgen, aan het einde van de N258 naar rechts, 
op de N10 ± 3 km tot in centrum, voor de basiliek naar links 
(Isabellaplein)

• uit de richting Hasselt: via E314 (A2) richting Leuven tot afrit 23 
Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem, aan het einde vd afrit naar 
rechts, de N258 ±2 km volgen, aan het einde vd N258 naar rechts, 
op de N10 ±3 km tot in centrum, voor de basiliek naar links 
(Isabellaplein) 

• uit de richting Antwerpen: Via E34/E313 richting Hasselt,  via A13/
E313 richting Ranst tot afrit 23 Geel, via N19 richting Zammel, 
via N127 richting Veerle naar Averbode,  via N212 richting 
Scherpenheuvel tot in centrum, voor de basiliek naar links 
(Isabellaplein) 

U kan enkel deelnemen aan deze bijeenkomst na reservatie.  U mag onderstaand strookje ingevuld terugsturen 
naar  Staf Tours, Luikersteenweg 20, 3920 Lommel of uw gegevens telefonisch doorgeven op tel 011/64.51.20 of 
per email.  De deelname is gratis. Gelieve tijdig te verwittigen.  De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 24 
januari.  Het aantal plaatsen is beperkt.

Wij/ik wens(en) deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst op 29 januari :
Naam:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aantal personen:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

bdvrt23.indd   2bdvrt23.indd   2 3/01/2023   13:533/01/2023   13:53



MEDJUGORJE
Al meer dan 40 jaar verschijnt Onze Lieve Vrouw dagelijks als Koningin van de Vrede 
te Medjugorje, Bosnië-Herzegovina.  Velen vragen zich af waarom Onze Lieve Vrouw 
zegt: “kijk naar de wereld en in uw eigen hart, waar is God in uw leven, staat hij op 
de eerste plaats?, God zendt mij daarom voor de laatste maal op aarde om u allen 
tot bekering op te roepen in zijn ondoorgrondelijke liefde voor u allen”.  Miljoenen 
bedevaarders bezochten reeds dit Heiligdom, waaronder Aartsbisschop Leonard, 
Koning Philip en Koningin Mathilde.   Ontelbare genezingen vonden er reeds plaats.  
Paus Johannes Paulus II heeft een onderzoekscommissie laten instellen door alle 
Bisschoppen van het toenmalig Joegoslavië en zie hier de tekst van hun onderzoek: 
‘na drie jaar onderzoek door de bevoegde commissie hebben wij Bisschoppen, 
Medjugorje aanvaard als heilige plaats, als heiligdom, dit houdt in dat wij er 
niets op tegen hebben dat iemand de Moeder van God vereert op een wijze die in 
overeenstemming is met de leer van de Kerk.  Daarom zullen wij deze studie nog 
verder zetten.  Zijne Eminentie Kardinaal Dr Franjo Kuharic’.  Eind augustus 2002 
heeft de Paus een speciale zegen gegeven aan E.w.p. Jozo Zovko die reeds vanaf 
het begin van de verschijning pastoor was en zich volledig inzet voor de Koningin 
van de Vrede. In mei 2018 stelde Paus Franciscus Mgr. Hoser aan als visitator van 
het Vaticaan in Medjugorje. Hij moest vooral nazien wat er kon verbeterd worden 
op pastoraal vlak. Zo zou hij een aanbiddingskapel willen die dag en nacht open 
is en veel groter dan de huidige. In de loop van 2019 heeft Paus Franciscus groen 

licht gegeven zodat bedevaarten door priesters en bisschoppen mogen worden begeleid. Op 13 augustus 2021 
overleed Mgr. Hoser en op 27 november 2021 benoemde Paus Franciscus Mgr. Aldo Cavalli tot nieuwe visitator in 
Medjugorje. Hij zal het werk van Mgr. Hoser verder zetten. 

8 daagse vliegreizen 
Afreis: 
vrijdag 19 mei tot  
vrijdag 26 mei 
19/05 Antwerpen 12u55 - Split 15u20 
26/05 Split 15u45 - Antwerpen 18u15 
Prijs: € 879pp* in een 
2-persoonskamer

Afreis: 
dinsdag 29 augustus tot  
dinsdag 5 september 
29/08 Brussel 09u35 - Split 11u35
05/09 Split 12u20 - Brussel 14u30 
Prijs: € 839pp* in een 
2-persoonskamer

Afreis: 
vrijdag 22 september tot  
vrijdag 29 september 
22/09 Antwerpen 12u55 - Split 15u20 
29/09 Split 15u45 - Antwerpen 18u15 
Prijs : € 849pp* in een 
2-persoonskamer

*Indien u reserveert uiterlijk 22 februari 2023, krijgt u een vroegboekkorting van € 50 pp 

Er zijn 20 plaatsen per afreis beschikbaar aan deze prijs. 
Vluchtschema’s onder gebruikelijk voorbehoud 

VLIEGREIZEN INBEGREPEN
• vlucht vanaf Antwerpen/Zaventem; bagagevrijdom 20kg per persoon; 
• transfer luchthaven naar het hotel en omgekeerd; 
• 7 overnachtingen op basis van vol pension (afhankelijk van de vluchturen), let wel: er worden geen gratis 

maaltijden geserveerd op de vluchten; 
• btw, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen zoals gekend op het ogenblik van verschijnen van de brochure.
 
NIET INBEGREPEN
• persoonlijke uitgaven
• dranken
• inkomgelden

SUPPLEMENTEN
• 1-pers. kamer vliegreis: € 120 per persoon; 
• reis- en annulatieverzekering: € 56 pp;     
• transfer naar Antwerpen-Zaventem voor de 

vliegreizen (opstapplaatsen zie laatste blad) 
Minimaal aantal deelnemers: 20 per afreis. 

FORMALITEITEN
• U dient zich in te schrijven onder de naam die op uw identiteitskaart vermeld staat.  Gelieve de naam en (eerste) 

voornaam te vermelden.  Voor Belgische onderdanen volstaat een identiteitskaart. 
• Indien u op de vliegreizen een rolstoel wenst mee te nemen en/of assistentie wenst op de luchthaven, gelieve 

dit te vermelden bij uw inschrijving. 

BETALINGEN
• Voorschot vliegreizen : € 300 per persoon
• Saldo te betalen ten laatste 8 weken voor afreis
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Algemene voorwaarden  
Reisdocumenten
Na ontvangst van uw volledige betaling, worden 
u ca 14 dagen voor afreis de reisdocumenten 
toegestuurd met alle inlichtingen omtrent uw 
reis: o.a.: vertrektijden, verblijfshotels, nuttige 
informatie, .....
Betalingen
Voorschot: bij elke reis vindt u het bedrag dat u 
als voorschot dient te betalen per persoon. Na uw 
inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging 
van inschrijving met de rekeninginformatie om 
het voorschot te betalen. dit voorschot dient na 
ontvangst van deze bevestiging betaald te worden 
binnen de 5 dagen, met vermelding van uw 
bestelbonnummer. 
Saldo: wordt vermeld op de bestelbon 
Rekeningnummer: BE97 4520 0221 5149

Annulatie door de reisorganisatie
De reisorganisatie mag zonder schadeloosstelling 
de reis annuleren of wijzigen tot 30 dagen voor 
vertrek.
Verzekering
In samenwerking met de verzekeringsmaatschappij 
PROTECTIONS kan Staf Tours voor u een complete 
reis- en annulatieverzekering afsluiten. De tarieven 
hiervoor staan vermeld bij elke reis onder de 
rubriek supplementen. Deze verzekering omvat: 
annulatie van de reis, diefstal en beschadiging 
van bagage, dringende terugroeping en medische 
kosten in het buitenland. Deze verzekering dient te 
worden afgesloten bij de inschrijving van uw reis, 
(te vermelden op uw inschrijvingsformulier). U 
dient zelf de nodige formulieren bij uw ziekenfonds 
aan te vragen.

Bijzondere reisvoorwaarden:  
Annulering en wijziging door de reiziger
Het annuleren van een reis door de reiziger zal de 
volgende kosten met zich meebrengen :
tot 8 weken (57 dagen) voor afreis 20 % van de 
totale reissom;
vanaf 8 weken (57 dagen) voor vertrek: 50 % van de 
totale reissom, 
minder dan 10 dagen voor de vertrekdag: 100 % 
van de prijs van de reis.
Het wijzigen van de naam (naamscorrectie; 
naamwijziging; overdracht) door de reiziger zal 
de volgende wijzigingskosten met zich brengen : 
€ 60 per persoon, te vermeerderen met de kosten 
aangerekend door de luchtvaartmaatschappij. 

OPSTAPPLAATSEN
 Luchthaven
België Deurne/Zaventem
Lommel: Staf Tours Luikersteenweg 20 € 35 pp (gratis afgesloten parking, onbewaakt)
Mol: Postelsesteenweg 1 (Rauwse Hoeve) € 35 pp
Gent: De Sterre op aanvraag
Leuven: ingang station € 35 pp
Berchem: St-Willibrorduskerk, Heilig Hartstraat € 35 pp 
Mechelen: ingang station € 35 pp
Tessenderlo: kerk Hulst € 35 pp
Hasselt: station  € 35 pp



INSCHRIJVINGSFORMULIER MIR BEDEVAARTEN
Naam:  .........................................................................................................................  Voornaam  .......................................................................  geboortedatum .........................................................
Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail:  ..........................................................................................................................................................................................  tel :  ................................................................................................................................
naam 2de persoon  .......................................................................................  Voornaam  .......................................................................  geboortedatum .........................................................
Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail adres:  .........................................................................................................................................................................  tel :  ................................................................................................................................
Gelieve uw volledige (eerste) voornaam te vermelden, zoals deze op uw identiteitsbewijs staat.
Gsm-nummer waarop u tijdens de reis bereikbaar bent:  ..................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer van de thuisblijvers:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  
Wenst/wensen in te schrijven voor de reis met vertrek op ...............................................................................................................................................................................................
Opstapplaats:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kamerindeling     1-pers kamer    2-pers kamer
Opmerkingen (dieet, beperking,...) :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

PRIJS
Basisprijs   €  .....  x  ...... pers = €  ..........  
1 pers- kamer   €  .....  x  ...... pers = €  ..........  
Verzekering   €  .....  x  ...... pers = €  ..........  
Transfer naar luchthaven   €  .....  x  ...... pers = €  ..........  
totaal te betalen   €  ..........  

INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG TE STUREN NAAR:
Staf Tours, Luikersteenweg 20, 3920 Lommel,  011 64 51 20,  info@staftours.be, Lic A1717 
U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.  
Gelieve pas na ontvangst van deze bevestiging, uw voorschot te storten met vermelding van het dossiernummer. 
Rekening KBC BE 97 4520 0221 5149   

Vindt u de bedevaart van uw keuze niet terug in ons programma? Wij organiseren graag een bedevaart op maat van uw eigen gebedsgroep of parochie. Ons 
autocarbedrijf heeft moderne autocars van verschillende groottes in haar vloot. Bovendien werken wij met gekende luchtvaartmaatschappijen. Bedevaarders 
reisden reeds naar o.a. Rome, Lourdes, Fatima, Assisi, Pater Pio, La Salette, Rocamadour, Praag, Krakau, San Damiano, .. Neem gerust contact met ons op voor 
uw groepsreis op maat! 

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 
25 april 1997 is Staf Tours bvba door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.
amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt 
begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Staf Tours Luikersteenweg 20 3920 Lommel  011 64 51 20  info@staftours.be
IXI Travel Paul Christiaenstraat 8 9960 Assenede  09 344 57 52  info@ixitravel.be
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