
	

	

Pilgrimsrejse	til	Sydfrankrig	i	Maria	Magdalenes	fodspor	
Lad 2020 være året, du sætter dig selv fri og træder ind i dit sjæls lys. 
 
Tag med på en spirituel rejse i området, Maria Magdalene rejste til og levede efter Jesu 
død. På grund af Maria Magdalene vibrerer og inspirerer hele området stadig den dag i 
dag, og det  bruger vi til en indre dybt transformerende rejse guidet af spirituel 
psykoterapeut og healer Marianne Miravet Sorribes. Turen arrangeres i samarbejde med 
tidl. DR udenrigskorrespondent, Christian Howard Jessen. 
  
Denne rejse er for dig, der ønsker at deltage i et kraftfuldt og frisættende forløb i en 
mindre gruppe. Der vil være fælles meditationer morgen og aften. Dagene tilbringer vi 
sammen og lader os inspirere af områdets energi. Der vil være mulighed for enkelte, 
individuelle samtaler, hvor Marianne giver personlig vejledning i, hvordan du kan bruge 
den særlige energi og kraft, området rummer, til at bearbejde de temaer, du personligt 
ønsker at komme videre med.  
 

Rejsen finder sted  d. 2. - 9. maj 2020. 
 
Undervejs besøger vi: 
 

• Byen Saintes-Maries-de-la-Mer i Camargue, Maria Magdalene gik i land. 
• Grotten ved Sainte Baume, som er tilegnet Maria Magdelene, og hvor hendes 

ånd stadig er stærkt tilstede. 
• Den gamle paveby Avignon, der også er Sydfrankrigs kulturhovedstad. 
• Byen Rennes-le-Chateau, hvorfra myten om den hellige gral og arven efter Maria 

Magdalene udspringer. 
• Middelalderbyen Carcasonne, der var Katarernes vigtigste by og kendt for 

selvstændighed og fritænkning. 
• Montsegur, det hellige bjerg. 

 
Inden afrejsen får alle deltagere en personlig samtale med Marianne, hvor det indre 
arbejde forberedes og klargøres. Undervejs gennemgår vi hvad de ni porte indeholder, 
hvordan det påvirker dine individuelle personlige udfordringer, hele tiden bevidste om 
støtten fra i de steder, vi besøger. �Stederne i området har en meget kraftfuld, høj energi, 
som sammen med gruppeenergien, vil understøtte dit personlige indre arbejde.  
 
Praktisk: 
Prisen er 14.000 kr. pr. person excl. flyrejse og forsikring. 
 
Inkluderet i prisen er intern transport, overnatninger, morgenmad og aftensmad, uden 
vin og ikke frokost, samt undervisning og individuel, personlig vejledning før og under 
rejsen.  
 
Der er 2 guider og et maximum på 7 deltagere på rejsen  
Spirituel rejseleder og guide:  Marianne Miravet Sorribes 
Rejseleder:    Christian Howard Jessen 
 

Kom forbi De Ni Porte i Hellerup og hør mere, onsdage fra kl. 16 eller kontakt os på 
info@deniporte.dk eller mobil: 22 40 66 83. www.deniporte.dk 

	


