
Bijdrage zorgverzekeraar CZ
Verzekerden van CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden 
in aanmerking komen voor een korting op de reissom.

Prijs met korting van CZ
• Eigen bijdrage 3* hotel   € 230 
• Toeslag 1-persoonskamer   € 160 
• Eigen bijdrage 4* hotel (+ zorg)  € 295
• Toeslag 1-persoonskamer   € 180

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, vraag dan naar de exacte 
voorwaarden bij ons kantoor of bij de contactpersoon in uw regio.

Overige reizen
Het Huis voor de Pelgrim biedt niet alleen reizen naar Lourdes aan, 
maar ook naar tal van andere religieuze of inspirerende plekken. In 2018 
gaan wij onder meer naar Peerke Donders in Suriname, naar Pater Pio 
in Zuid-Italië, naar de Heiligdomsvaart in Maastricht, naar Banneux, Israël 
en Santiago de Compostela en we wandelen van Assisi naar Rome.

Data
• Suriname (Peerke Donders): 22 februari t/m 5 maart
• Wandelen van Assisi naar Rome: 2 t/m 13 april
• Santiago de Compostela: 25 april t/m 2 mei
• Heiligdomsvaart Maastricht: 1 juni 
• Banneux: 1 t/m 5 juni en 28 september t/m 2 oktober
• Pater Pio in Zuid-Italië: 4 t/m 9 oktober
• Israël: 1 t/m 13 augustus en 3 t/m 15 oktober

Interesse voor een van de reizen? 
Vraag de uitgebreide reisbrochure 2018 aan. 
 

Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Joke Hoekman: 06 42347729 / jokehoekman@ziggo.nl
Philp Weijers: 06 53887641 / p.s.weijers@hccnet.nl
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl 

Lourdesgroep Zaanstreek
Meriam Brakenhoff: 06 28064820 / m.brakenhoff61@gmail.com

Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1, 6226 GN  Maastricht
T: 043 – 3215715
E: info@huisvoordepelgrim.nl 
www.huisvoordepelgrim.nl

 

Naar Lourdes met
hulpbisschop Mgr. Hendriks
11 t/m 16 september 2018

Een reis die je verder helpt op 
je levenspad. Die naast het onderweg 
zijn ook een inspirerende ervaring is



Vervoer
Voor de bedevaart vanuit het Bisdom Haarlem-Amsterdam kunt u kiezen uit:
• 9-daagse reis per bus
• 6-daagse vliegreis
• 6-daagse vliegreis met zorg

9-daagse reis per dagbus
Deze reis brengt u niet alleen naar Lourdes, maar laat u ook genieten 
van diverse mooie plaatsen onderweg. De heenweg gaat door de 
Bourgognestreek. De terugweg verloopt via Nevers. We bezoeken 
onder meer het klooster waar Bernadette gewoond heeft. 

Data
• 9 t/m 17 september

Vliegreizen
Speciale chartervluchten brengen u binnen twee uur vanuit Nederland 
naar het eigen vliegveld van Lourdes. Alle vliegreizen vertrekken vanaf 
Maastricht Aachen Airport. Voor vervoer naar het vliegveld in Maastricht 
worden bussen ingezet.

Data 
• 11 t/m 16 september

Reizen met zorg
Het bijzondere van onze reizen naar Lourdes is dat u ook kunt deelnemen 
als u mindervalide bent of een bepaalde mate van zorg nodig heeft. 
Mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers is het mogelijk om 
een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes te beleven. Voor zieke of 
mindervalide pelgrims is de 6-daagse vliegreis de beste wijze van vervoer. 
De reis is comfortabel en u bent relatief kort onderweg. Indien nodig, zijn 
onze vrijwilligers in de buurt om u te helpen. Ook voor mensen die minder 
goed ter been zijn, is een vliegreis een prima optie. Maakt u gebruik van 
een rolstoel, dan is het in beperkte mate mogelijk deze in het bagageruim 
van het vliegtuig mee te nemen. U kunt ook in Lourdes gratis een rolstoel 
van ons lenen. In Lourdes logeert u in een 4* hotel met beperkte zorg

Data
• 11 t/m 16 september zorghotel

Prijs
• 6-daagse vliegreis met zorg, 4* hotel € 895
• Toeslag 1-persoonskamer   € 180

Prijs
• 6-daagse vliegreis, 3* hotel  € 830
• Toeslag 1-persoonskamer  € 160
• 6-daagse vliegreis, 4* hotel  € 895
• Toeslag 1-persoonskamer  € 180

Prijs
• 9-daagse busreis (rondreis), 
 3* hotel € 830
• Toeslag 1-persoonskamer € 220

Lourdes 
Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse Pyreneeën. 
Plotseling hoort ze een zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet ze een mooie 
dame staan. Even lijkt het alsof de wereld om hen heen niet meer bestaat. 
Het meisje ziet alleen nog maar die dame in het wit… Zo begon 160 jaar 
geleden de geschiedenis van Lourdes als bedevaartplaats. Dat meisje was 
Bernadette Soubirous. Veel pelgrims die Lourdes nu bezoeken, hebben 
precies dezelfde ervaring. Bij de grot van de verschijningen is het net alsof 
Maria alleen aandacht voor hen persoonlijk heeft. Wilt u die ervaring zelf 
beleven? Ga dan mee naar Lourdes. Het Huis voor de Pelgrim en 
de Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam en Lourdesgroep Zaanstreek 
bieden van 11 t/m 16 september 2018 een  reis naar Lourdes aan. 
Hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks gaat mee. U ook? 

Programma
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt een volledig verzorgd programma 
aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, 
processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies 
naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard de mis aan de grot. 
Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden, met soms 
wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes 
een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er diverse 
musea, waar u meer kunt ervaren over de geschiedenis van Lourdes.  

Verblijf in Lourdes
Wij werken samen met hotels die qua prijs/kwaliteit-
verhouding tot de beste van Lourdes behoren. 
U kunt kiezen uit een drie- of viersterrenhotel. 
Alle prijzen zijn op basis van volpension. In bijna 
alle hotels is gratis wifi aanwezig. ’s Middags en 
’s avonds worden er uitgebreide warme maaltijden 
geserveerd. Met eenvoudige diëten kan 
rekening worden gehouden. 


