Sponsorgeld:
fietsen voor het goede doel
Alle deelnemers aan deze reis dragen door
hun deelname €150,00 bij aan het VNBOndersteuningsfonds. Het geld dat met
deze reis wordt opgehaald, wordt gebruikt
voor de financiering van de
zorgbedevaarten naar Lourdes.

Deelnemen
Als fietser ben je extra kwetsbaar. VNB
raadt je dan ook sterk aan te allen tijde beschermende kleding en gesloten schoenen
te dragen. Daarnaast is het dragen een
goede helm op de fiets verplicht. Je bent
zelf verantwoordelijk voor jouw eigen
veiligheid. VNB kan nooit aansprakelijk
worden gesteld voor eventueel letsel
tijdens de reis. Dit zijn enkele uitgangspunten en criteria. De volledige omschrijving
kun je op de website lezen.

Bij de reis inbegrepen
• Verblijf op basis van een tweepersoonskamer en/of geedeelde slaapzaal en
volpension (ontbijt en diner in hotel,
verzorgde lunch onderweg) in eenvoudige
hotelaccommodaties en/of kloosteraccommodaties
• Vlucht Toulouse-Amsterdam inclusief
één stuk ruimbagage en alle toeslagen.
• Fietsservice Lourdes-Nederland
• Nederlandstalige (pastorale) begeleiding
• Fooien, belastingen, boekings- en
administratiekosten, bijdrage Heiligdom
en Calamiteitenfonds.

Zelf betalen of regelen
• Reis- en/of annuleringsverzekering.
• Reis van jouw woonplaats naar
’s-Hertogenbosch op zaterdag 10
augustus.
• Reis van Schiphol naar jouw woonplaats
op vrijdag 23 augustus.
• Consumpties en overige uitgaven van
persoonlijke aard.
• € 150,00 bijdrage aan het
VNB-Ondersteuningsfonds
• 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.
VNB
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14-DAAGSE
belevingsreis via de Camino
naar LOURDES
10 tot en met 23 augustus 2019

Volledig verzorgde sponsorfietstocht voor het goede doel

Prijs reisnummer HL1981

Fietsers
€ 1249,00
Toeslag eenpersoonskamer € 351,00

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

Ervaar de oude wegen van de Camino

Lourdes
Heb jij altijd al een mooie sportieve fietsreis willen maken, maar wil je geen zorgen
hebben over je bagage, de maaltijden en
de overnachtingen? Dan is deze inspirerende belevingsreis die van alle gemakken
voorzien is iets voor jou! Je fietst van
’s-Hertogenbosch naar Lourdes waarbij je
dagelijks gemiddeld 120 kilometer aflegt.
De route is opgedeeld in drie stops waar
de cateringploeg je maximaal ondersteund
en voorziet van koffie, uitgebreide lunches
en snacks. Samen maken jullie er een
betekenisvolle reis van en steek je ook af

Wat kun je verwachten?
en toe een handje uit de mouwen om de
cateringploeg te ondersteunen. Je verblijft
in eenvoudige hotels waar je ’s avonds
gezellig met je groepsgenoten kunt napraten over de tocht bij het driegangenmenu.
En met jouw inzet haal je ook nog eens
geld op voor het goede doel! Ga jij deze
sportieve uitdaging aan?

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 start van deze belevingsreis begint
in de Sint Jan kathedraal van
‘s-Hertogenbosch waar je, als je dat wilt, de
pelgrimszegen ontvangt. Je eerste fietsetappe volgt naar Zuid-Limburg. De
komende dagen fiets je door de groene
Ardennen van België en Frankrijk naar
Châlons-en-Champagne waar je de kerk
bezoekt die onderdeel is van de Camino:
de Notre-Dame-en-Vaux. Door het
heuvelachtige landschap met de vele
wijngaarden van de Bourgogne, fiets je naar
het bergachtige (uitgedoofde) vulkanische
gebied van de Auvergne. Je bezoekt hier
onder andere Nevers: de plek waar
Bernadette opgebaard ligt. Via de bedevaartplaats Rocamadour en de oude stad

Cahors kom je op woensdag 21 augustus
in het prachtige bedevaartsoord Lourdes
aan. De bestemming is bereikt!
De volgende dag kun je Lourdes op eigen
houtje verkennen of aansluiten bij het VNB
programma. Op vrijdag 23 augustus ga je
met de bus naar Toulouse vanwaar je
terugvliegt op Amsterdam. De fietsen
worden apart naar Nederland gebracht,
waar je ze na een paar dagen op ons
kantoor op kunt halen. Samen met andere
sportievelingen ga jij dit avontuur aan en
deel je dit unieke avontuur. Je fietst iedere
dag in een groep die wordt ingedeeld op
basis van jouw fysieke gesteldheid.

De plek waar de hemel de aarde raakt

