
LOUR
DES

8-daagse bedevaart 
per nachtbus
21 juli tot en met 28 juli 2018

Heb jij weleens van Lourdes gehoord? Het
is een van de grootste katholieke bede-
vaartplaatsen waar je minstens één keer in
je leven geweest moet zijn. Daarvoor heb
jij nu de kans met deze reis speciaal voor
kinderen en jongeren t/m 30 jaar. Een bui-
tenkans voor jou om op vakantie te gaan
zonder je ouders en plezier te maken. Na-
tuurlijk 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 kunnen helpen.

Dé katholieke
reisorganisatie
voor pelgrims
met bijzondere
bestemmingen

Programma
Tijdens deze reis zullen we zoveel mogelijk leuke dingen
doen zoals rondstruinen in souvenirwinkeltjes, lekker
een terrasje pakken, en gezellige groepsactiviteiten
zoals een speurtocht! Maar natuurlijk hoort samen vie-
ren en samen bidden er ook bij. En om het helemaal
compleet te maken zal er ook een bonte avond plaats-
vinden. Dat word 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? 



Hoe gaat het precies in z’n
werk?
Goede vraag! Jij mag iedereen mee-
nemen. Dus nodig broers, zussen,
vriend(in) of je ouders misschien uit!
Wanneer je op reis gaat naar Lourdes
word je ingedeeld in een groep van
maximaal 12 leeftijdsgenoten. De inde-
ling van de groepen word gemaakt op
basis van: je leeftijd, je persoonlijke wen-
sen en je verwachtingen. Na de inschrij-
ving ontvang je een vragenlijst waarop je
al jouw persoonlijke wensen kunt aange-
ven. Je slaapt, eet en ontspant tijdens de
reis met elkaar in dezelfde accommodatie. 

Wat als ik zorg nodig heb?
Iedereen kan aan deze reis deelnemen: ziek,
gehandicapt of gezond. Als jij met een rol-
stoelbus kan reizen en als wij jou de zorg
kunnen verlenen die jij nodig hebt ben je
meer dan welkom. Ben jij afhankelijk van een
elektrische rolstoel of moet je liggend ver-
voerd worden? Ook dan is deze reis geschikt
voor jou.  Twijfels? Of heb je nog vragen?
Neem dan contact met ons op.

Reisschema
Dag 1: Zaterdagmiddag vertrek met de nacht-
bus
Dag 2: Zondagochtend aankomst in Lourdes, 
verkenning Lourdes
Dag 3 t/m 6: Programma Lourdes met o.a. Vie-
ring bij de Grot, Speurtocht door Lourdes, excur-
sie Pyreneeën
Dag 7: In de namiddag vertrek naar Nederland
met de nachtbus
Dag 8: Zaterdagochtend aankomst in Nederland

Scan de QR-code om direct naar de website te
gaan. 

Begeleidende ouders of verzorgers
Ouders of verzorgers van kinderen kunnen – zo mogelijk –
ook met hun kind in dezelfde accommodatie verblijven.
Een verblijf in een van de andere accommodaties of op de
camping tijdens de kampeerbedevaart is voor ouders 
uiteraard ook mogelijk.

Inclusief
Reis per aangepaste touringcar vanaf de opstapplaats in•
Nederland naar Lourdes v.v.
Verblijf op basis van een tweepersoonskamer in een•
drie-sterrenhotel op basis van volpension
Pastorale begeleiding en reisbegeleiding gedu-•
rende de reis en het gehele verblijf in Lourdes
Nederlandstalig programma•
Excursie naar de Pyreneeën•
Fooien, belastingen, boekings-en administratie-•
kosten, bijdrage aan het Heiligdom

Exclusief
Reis- en annuleringsverzekering•
Reis van jouw woonplaats naar de opstap-•
plaats v.v.
Indien wijzigingen in de vervoerskosten of•
verschuldigde (nieuwe) heffingen daartoe
aanleiding geven, behoudt VNB zich het
recht voor deze door te berekenen

Tarieven p.p.
Kind (4 t/m 12 jaar) 
€ 399,00
Jongere (13 t/m 30 jaar) 
€ 499,00
Volwassenen
€ 599,00
Toeslag éénpersoonskamer 
€ 210,00

Reisdatum en reisnummer
21 t/m 28 juli 2018
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