
Zelf betalen of regelen

• Reis van jouw woonplaats naar de 
opstapplaats in de regio v.v.

• Reis- en/of annuleringsverzekering.
• Consumpties en overige uitgaven van

persoonlijke aard.
• Excursie naar de Pyreneeën.
• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen

in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals  brandstof-
toeslagen – 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
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
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TGV

In de vroege ochtend word je in jouw
regio opgehaald om per touringcar naar
Noord-Frankrijk te rijden. In de ochtend
stappen wij hier in de TGV om op een
comfortabele manier naar Lourdes te 
reizen. In de trein ontvang je een lunch- of
dinerpakket. Op de terugweg reis je weer
per TGV van Lourdes naar Noord-Frankrijk
vanwaar je overstapt in de touringcar die
je in de avond afzet bij de opstapplaats bij
jou in de regio. Ook dan ontvang je een
lunch- of dinerpakket.

Bij de reis inbegrepen

• Transfer per bus van de opstapplaats in
jouw regio naar Noord-Frankrijk v.v.

• Vervoer met de TGV van Noord-
Frankrijk naar Lourdes v.v.

• Transfer per bus van het station van
Lourdes naar je accommodatie in 
Lourdes v.v.

• Lunch- en of dinerpakket op de 
heen- en terugreis.

• Verblijf op basis van een tweepersoons-
kamer in een driesterrenhotel en 
volpension.

• Pastorale- medissche en reisbegeleiding
gedurende jouw reis en het gehele 
verblijf in Lourdes. 

• Nederlandstalig programma.
• Naambadge en herkenningsteken
• Fooien, belastingen, boekings- en 

administratiekosten, bijdrage Heiligdom
en Calamiteitenfonds.

7-DAAGSE
bedevaart naar LOURDES
Ontdek Lourdes met een gezellige groep jongeren t/m 30 jaar

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



Lourdes

Heb jij weleens van Lourdes gehoord? Het
is een van de grootste katholieke 
bedevaartplaatsen waar je minstens één
keer in je leven geweest moet zijn. Die kans
heb jij nu met deze reis speciaal voor 
jongeren t/m 30 jaar. Een buitenkans voor
jou om op vakantie te gaan zonder je ou-
ders en plezier te maken. Natuurlijk mogen
je ouders wel mee. Heb jij zorg nodig? Ook
dan kun je mee! Want er gaan deskundige
vrijwilligers mee die jou tijdens de reis kun-
nen helpen.

Meer informatie

Wij helpen je graag verder, neem contact
met ons op. 

VNB
T 073 681 81 11
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl

Prijs reisnummer LO1992

Driesterrenhotel €   699,00
Toeslag eenpersoonskamer  €   180,00

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze reis zullen we zoveel mogelijk
leuke dingen doen zoals rondstruinen in
souvenirwinkeltjes, lekker een terrasje pak-
ken en gezellige groepsactiviteiten zoals
een speurtocht! Maar natuurlijk hoort
samen vieren en samen bidden er ook bij.
En om het helemaal compleet te maken zal
er ook een bonte avond plaatsvinden. Dat
wordt pas lachen. Als je een muziekinstru-
ment bespeelt neem deze dan mee! Zo
kunnen we met z’n allen muziek maken.
Wat is nou leuker dan dat? Kom jij mee om
het nog gezelliger te maken? 

Jij mag iedereen meenemen. Dus nodig
broers, zussen, vriend(in) of je ouders 
uit! Wanneer je op reis gaat naar Lourdes
word je ingedeeld in een groep van maxi-
maal 12 leeftijdsgenoten. 
De indeling van de groepen word gemaakt

op basis van: je leeftijd, je persoonlijke wen-
sen en je verwachtingen. Na de inschrijving
ontvang je een vragenlijst waarop je al
jouw persoonlijke wensen kunt aangeven.
Je slaapt, eet en ontspant tijdens de reis
met elkaar in dezelfde accommodatie.
Programma onder voorbehoud.

Deelnemen

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

Speurtocht, shoppen, terrasje pakken
en heel veel gezelligheid!

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
uit voering 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


