Wandelpelgrimsreis Zuid-Italië
door het land van Alfonsus en Gerardus
geboortegrond van de redemptoristen
Een 15-daagse wandelreis van donderdag 16 mei tot en met donderdag 30
mei 2019 voor geoefende wandelaars die graag de geboortegrond en de
spiritualiteit van de redemptoristen willen leren kennen.
We bezoeken plaatsen waar de stichter van de Congregatie van de Allerheiligste
Verlosser, Alfonsus Maria de Liguori, gewoond en gewerkt heeft en waar
broeder Gerardus Majella al vóór zijn dood als een heilige werd beschouwd.

Reisschema Marcia VII
donderdag 16 mei – donderdag 30 mei 2019
Helemaal te voet van Pagani via Scala en Ciorani naar Materdomini en Muro Lucano
(ca 180 km in 7 dagetappes + 3 rondwandelingen) + bagagevervoer
Overnachtingen in hotels (in Ciorani in klooster van de redemptoristen).
Bagagevervoer door hotels of laten uitvoeren
Heenreis: met dagtrein van Aken naar Napels of vlucht naar Napels of Rome (+trein)
Terugreis: dagtrein van Napels naar Aken of vlucht van Napels of Rome
datum
do. 16-5

dag
1

vr. 17-5

2

za. 18-5

3

zo. 19-5

4

ma. 20-5

5

di. 21-5

6

De bagage wordt tussen de overnachtingsplaatsen vervoerd.
De meeste overnachtingen zijn in hotels op twee- of meerpersoonskamers.

wo. 22-5

7

We wandelen door pittoreske bergstadjes en verrassend mooie natuur: prachtige
vergezichten op de Middellandse Zee, mooie bossen, soms door ruw
hooggebergte, vaak over nauwelijks belopen wegen en paden.
De wandeltochten zijn stevig, tussen de 18 en 35 km per dag, vaak met stijgen en
dalen tussen 600 en 1100 meter. Een goede wandelconditie is daarom absoluut
noodzakelijk. De meeste wandeldagen zijn we 6 tot 9 uren onderweg.

do. 23-5

8

vr. 24-5

9

za. 25-5

10

zo. 26-5

11

ma. 27-5

12

di. 28-5

13

wo. 29-5

14

do. 30-5

15

De pelgrimsreis bestaat uit drie hoofddelen (zie ommezijde voor globaal
reisschema):
 na een aanloop een aantal dagen rond Scala (aan de kust van Amalfi), daar
waar de H. Alfonsus M. de Liguori de congregatie van de redemptoristen
stichtte
 een trektocht van vijf dagen van Scala naar Materdomini door het bergachtige
binnenland van Zuid-Italië
 een aantal dagen in Materdomini (Gerardusheiligdom) en Muro Lucano (35 km
verderop; geboorteplaats H. Gerardus Majella).
Aan het begin en einde van de reis verblijven we kort in Napels, de geboorteplaats
van Alfonsus. Op drie plaatsen verblijven we meer dan één dag.

De groepsgrootte is max. 12 personen.
De kosten zullen ca. 1300 euro per persoon zijn incl. volpension, verplaatsingen en
bagagevervoer in Zuid-Italië, maar excl. de reis naar Napels en consumpties.
Uit milieuoverweging reizen we per dagtrein van Aken naar Napels, maar ieder is
vrij om zelf voor een vliegreis kiezen. De kosten van heen- en terugreis zijn 200400 euro.
De reisleiding is in handen van Jelle Wind geassocieerd lid van de redemptoristen,
wonend in Klooster Wittem.
Informatie en opgave bij Jelle Wind (jelle.wind@kloosterwittem.nl of 043 450171).
Op 1 november 2018 wordt gekeken of er voldoende belangstelling is om de reis
door te laten gaan.

Wat
Heenreis naar Napels / trein of
vliegtuig
ochtend in Napels en Alfonsus
graf en museum in Pagani
Pagani - Chiunzi – Scala
via Polvica en Sambuco
Viering grot en daarna Amalfi en
Valle dei Mulini

overnachting
Napels

km

Stijgen / dalen

Pagani

5

-

Scala

26

Scala

10

1100 m stijgen
800 m dalen
400 m dalen
400 m stijgen

ochtend Maria dei Monti
fac.: Ravello of Valle delle Feriere
Scala - Corpo di Cava
Via Minori - Maiori - Santuario
dell'Avvocata
Corpo di Cava - Ciorani
Via Cava de' Tirreni - Diecimare Mercato S. Severino
Ciorani - Serino
Via Montoro en Solofra
Serino - Bagnoli Irpino
Via Monti Picentini
Bagnoli Irpino - Materdomini
Via Lago Laceno
Materdomini
(feestdag van moeders en
kinderen)
Materdomini - Muro Lucano
Via Laviano
Muro Lucano, Capodigiano,
rondwandeling
Met trein naar Napels (te voet
naar Bella Muro + bagagevervoer)
Middag in Napels
terugreis met trein of vliegtuig

Scala

12

Corpo di Cava

18

Ciorani

22

600 m stijgen
750 m dalen

Serino

23

Bagnoli Irpino

27

Materdomini

23

600 m stijgen
300 m dalen
700 m stijgen
500 m dalen
750 m stijgen
600 m dalen

Materdomini

-

Muro Lucano

35

Muro Lucano

12

Napels

6

700 m stijgen
700 m dalen
1100 m stijgen
1200 m dalen

800 m stijgen
700 m dalen
300 m stijgen
300 m dalen
300 m dalen

NB. Deze reis is een particulier initiatief er is geen reisorganisatie bij betrokken.

