
Prachtige 21-daagse rondreis door Frankrijk 

Spanje en Portugal langs diversen 

bedevaartsoorden, Maar ook genoeg andere 

bezienswaardigheden zullen zien!!!  

 
 

 

 

Dit zijn de 5 bedevaartsoorden bezoeken maar ook nog genoeg 

andere bezienswaardigheden.  

 



1 Le Mont Saint-Michel 

De Mont Saint-Michel is niet alleen een wereldberoemde toeristische trekpleister, het is 

ook een belangrijk en eeuwenoud bedevaartsoord. 

 

2 Rocamadour 

Rocamadour ligt in het departement Lot. 

Rocamadour ligt dicht bij de Périgord en de Dordogne-vallei, in het hart van het Regionaal 

Natuurpark van de Causses du Quercy. 

 

 

3 Lourdes 

Miljoenen mensen waren je al voor in bedevaart plek Lourdes 

Eén van de belangrijkste katholieke bedevaartsoorden is wel het Zuid-Franse Lourdes. 
Jaarlijks ondernemen miljoenen mensen een reis naar deze plek, waar in 1858 de Maagd 
Maria zou zijn verschenen aan de toen 14-jarige Bernadette Soubirous. Vooral in de periode 
van maart tot oktober komen veel pelgrims waaronder veel zieken, uit de gehele wereld 
naar het Heiligdom van Lourdes om er te bidden, en om een bezoek te brengen aan de 
bron. 

Lourdes heeft grote bekendheid gekregen, sinds zich hier talloze onverklaarbare 
genezingen voordeden. Volgens de RK-Kerk worden er 67 wonderen toegeschreven aan 
onze Lieve-Vrouw van Lourdes en hebben zich sinds de verschijning van de Maagd Maria in 
februari 1858 zo’n 7000 onverklaarbare genezingen plaats gevonden. 

 

 

4 Santiago de Compostella 

De meest bekende bedevaarts plek in Spanje is Santiago de Compostela, vaak kortweg 

‘Santiago’ genoemd. Deze stad ligt in het noordwestelijke deel van Spanje in de provincie 'A 

Coruña' en de regio Galicië. Het autovrije en historische centrum van de stad staat sinds 

1985 als één van de dertien Spaanse steden op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En heeft de 

nodige religieuze gebouwen, zoals kathedralen en kloosters. Grote voordeel is dat 

alle bezienswaardigheden van Santiago op wandelafstand van elkaar liggen vanaf het plein 

Plaza de Obradoiro met de kathedraal. Daarnaast is door de grote studentenpopulatie de 

stad ’s avonds een levendige mengeling van studenten, pelgrims en andere toeristen. 

https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/la-coruna.html
https://spaansesteden.nl/la-coruna.html
https://spaansesteden.nl/galicie.html
https://spaansesteden.nl/
https://whc.unesco.org/en/list/347


 

5 Fatima 

Het heiligdom in Fátima is een van de belangrijkste bezienswaardigheden in de 
Mariaverering en trekt pelgrims van over de hele wereld. 

De locatie van het heiligdom van Fátima, in Cova da Iria, was tot 1917 een onbekende 
plaats in de gemeente Ourém, in de parochie van Fátima. Dat jaar veranderde een 
religieuze gebeurtenis zijn geschiedenis en belang voor altijd, toen drie kleine herders, 
Jacinta, haar broer Francisco en hun neef Lúcia, getuige waren van opeenvolgende 
verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. 

Voor boeken/informatie: MdK-groepsreizen  

Info@mdk-groepsreizen.nl 

+31657021414 
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https://www.visitportugal.com/en/content/santuario-de-fatima


 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


