Omhoog naar de bergen ….
Zomerreis Platform30plus
naar de Franse Alpen

4 t/m 14 juli 2016

Omhoog naar de bergen ….
De zomerreis van dit jaar brengt ons naar de bergen: de mooie
bergen van Haut-Savoie in Frankrijk, maar ook naar de geestelijke
bergen van het geloof. Wij laten ons inspireren door de heilige
pastoor van Ars en de heilige Franciscus van Sales. Wij bezoeken
de hoog in de bergen gelegen Maria-bedevaartsplaats La Salette en
mogen genieten van de mooie omgeving rondom het meer van
Annecy. Een uitstapje naar de Mont Blanc brengt ons naar de
hoogste berg van de Alpen. Kom mee op deze reis naar de Franse
Alpen.

Tijd: maandag 4 juli t/m donderdag
14 juli 2016
Kosten: € 850,-(incl. vervoer, halfpension +
lunchpakket)
Opgave vóór 15 mei bij:
pastoor M. Otto, Limbricht;
m.a.j.otto@hetnet.nl
tel. 046-4515595

Programma:
Maandag 4 juli: vertrek om 10.00 uur vanuit
Limbricht naar Ars-sur-Formans
Dinsdag 5 juli: Bezoek aan Lyon met o.m. de
bedevaartkerk van Fourviere en de
verschillende stadswijken.
Woensdag 6 juli: Een dag in Ars met bezoek
aan de oude pastorie en een wandeling
rondom het dorp

Donderdag 7 juli: Wij gaan verder naar
La Salette.
Vrijdag 8 juli: Vanuit La Salette rijden
wij door de Chartreuse. Na een halte bij
het bekende kartuizerklooster gaat het
verder over Chambery naar Annecy,
waar wij de volgende dagen verblijven.

Zaterdag 9 juli t/m donderdag 14 juli: Verblijf in Annecy; met
ruim de tijd om de stad te verkennen in het voetspoor van de H.
Franciscus van Sales; wandelingen in de mooie omgeving en
bergen rondom het meer; een
uitstapje naar de Mont Blanc.
Donderdag 14 juli: terugreis
naar Nederland; aankomst
20.00 uur

Elke dag wordt de heilige Mis gevierd en er zijn ook verschillende
bezinningen.
Een informatiedag over deze reis is op zondag 12 juni, 15.00 uur
in Limbricht.

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
van waar kan ik hulp verwachten?
Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ps. 121/120

