Route

Bij de reis inbegrepen

Dag 1: Na een vroeg vertrek vanuit
Nederland reizen we via België naar
Lisieux
Dag 2: Vanuit Lisieux reizen wij richting
Noirt of Poitiers waar wij overnachten.
Dag 3: Rond lunchtijd komen wij aan in
Lourdes. Hier gebruiken wij ook de lunch.
Dag 4 tot en met 7: Bedevaartprogramma
in Lourdes
Dag 8: Na een vroeg vertrek uit Lourdes
reizen wij naar Nevers waar wij
overnachten
Dag 9: Vanuit Nevers rijden wij naar de
opstapplaats in Nederland

• Reis per luxe touringcar (Touring Class)
vanaf een opstapplaats in Nederland naar
Lourdes v.v.
• Verblijf op basis van een tweepersoonskamer en volpension.
• Verblijf Nevers: eenvoudige maaltijd en
accommodatie met douche en toilet op
de gang.
• Pastorale- en reisbegeleiding
gedurende jouw reis en het gehele
verblijf in Lourdes.
• Nederlandstalig programma.
• Excursie naar de Pyreneeën.
• Fooien, belastingen, boekings- en
administratiekosten, bijdrage Heiligdom
en Calamiteitenfonds.

Zelf betalen of regelen
• Reis van jouw woonplaats naar de
opstapplaats in Nederland v.v.
• Reis- en/of annuleringsverzekering.
• Consumpties en overige uitgaven van
persoonlijke aard.
• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in
de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze
door te berekenen aan de pelgrim).
• Uitgebreide informatie over en de
boekingsvoorwaarden die van
toepassing zijn op deze reis vind je op
onze website.

Meer informatie
Wij helpen je graag verder, neem contact
met ons op.
VNB
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG ’s-Hertogenbosch

Meerdere reisdata

9-DAAGSE
bedevaart naar LOURDES
Ga mee naar de plek waar de hemel de aarde raakt

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

Prachtige reis met veel belevingen

Lourdes

Reizen & Prijzen

Wat kun je verwachten?

Deelnemen

Het is in Lourdes aan de oevers van de
Gave dat Maria achttien keer aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous verscheen. De Dame verzocht Bernadette om
een kapel te laten bouwen en sindsdien
bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de
Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën.
Wil jij de gelegenheid hebben om van de
schitterende Franse natuur te kunnen genieten en meerdere plaatsen onderweg te
bezoeken? Via zonnebloemvelden en de
prachtige streek de Bordeaux, reizen wij
per bus naar Lourdes. Ga jij met ons mee?

Voorjaar
LO1931, 30 april - 8 mei
LO1932, 5 - 13 mei
Najaar
LO1950, 16 - 24 augustus
LO1941, 19 - 27 sept
LO1942, 24 sept - 2 okt
LO1943, 29 sept - 7 okt
LO1944, 4 - 12 okt

In de bedevaarten van VNB staat betekenisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting
met jezelf, de ontmoeting met een ander,
de ontmoeting met die Ander. Voor elke
bedevaart heeft VNB een evenwichtig programma met veel variatie samengesteld
waarbij kwaliteit en deskundige begeleiding
voorop staan. Tijdens de bedevaart gaan
pastores voor in eigen Nederlandstalige
vieringen en wordt deelgenomen aan
diverse plechtigheden zoals de viering aan
de Grot, de sacramentsprocessie en de
lichtprocessie.

Kun jij korte afstanden lopen in een normaal tempo (eventueel met ondersteuning van rollator)? Kun jij met geringe
ondersteuning een trap op- en aflopen
en kun jij zelfstandig instappen in een vervoermiddel? Dan kun jij deelnemen aan
deze reis.

Driesterrenhotel
€ 899,00
Toeslag eenpersoonskamer € 240,00

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring
in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De
uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit
belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief:
als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht
staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit
te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en
er vaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk
op www.vnb.nl

De plek waar de hemel de aarde raakt

