
Zelf betalen of regelen

• Reis van jouw woonplaats naar de op-

stapplaats/luchthaven 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 toepas-

sing 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

Luchthaven

De vliegreizen worden uitgevoerd vanaf de

luchthaven Maastricht Aachen Airport en

Tarbes (Lourdes). Indien het vliegtuig vol is,

reis je vanaf Amsterdam Schiphol Airport

op Toulouse. Je wordt hier tijdig over geïn-

formeerd. De exacte vliegtijden ontvang je

bij je reisbescheiden. 

Bij de reis inbegrepen

• Transfer per bus van de opstapplaats in

jouw regio naar Maastricht Aachen Airport

v.v.

• Retourvlucht inclusief lucht ha venbelas-

ting,  vei lig heidstoeslagen en één stuk

ruimbagage.
• Een versnapering en een drankje op de

heen- en terugvlucht.

• Transfer per bus van de luchthaven naar

de accommodatie in Lourdes v.v.

• Verblijf op basis van een tweepersoons-

kamer en vol pen sion.

• Pastorale- medissche en reisbegeleiding

gedurende jouw reis en het gehele 

verblijf in Lourdes. 

• Nederlandstalig programma.

• Fooien, belastingen, boekings- en 

administratiekosten, bijdrage Heiligdom

en Calamiteitenfonds.

6-DAAGSE
bedevaart naar LOURDES

Ga mee naar de plek waar de hemel de aarde raakt

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



Lourdes

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 sinds-

dien bezoeken jaarlijks miljoenen mensen

de Franse bedevaartplaats in de Pyre-

neeën. Wil jij op een snelle en comforta-

bele manier naar Lourdes reizen? Met het

vliegtuig ben jij in slechts anderhalf uur van-

uit Nederland in Lourdes. Ga jij met ons

mee? 

Reisnummer Reizen & Prijzen

Voorjaar

LO1961, 2 - 7 mei (***zorghotel)

LO1962, 7 - 12 mei (****zorghotel)
Najaar

LO1971, 21 - 26 sept (*** zorghotel)

LO1972, 26 sept - 1 okt (****zorghotel)

LO1973, 1 - 6 okt (***zorghotel)

LO1974, 6 - 11 okt (****zorghotel)

Driesterren(zorg)hotel € 899,00

Toeslag eenpersoonskamer  € 150,00

Viersterren(zorg)hotel € 999,00

Toeslag eenpersoonskamer  € 200,00

Wat kun je verwachten?

In de bedevaarten van VNB staat beteke-

nisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting

met jezelf, de ontmoeting met een ander,

de ontmoeting met die Ander. Voor elke

bedevaart heeft VNB een evenwichtig pro-

gramma 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. 

Deelnemen

Aan deze pelgrimsreis kunnen ook 

pelgrims deelnemen die voor hun 

mobiliteit volledig afhankelijk zijn van een

rolstoel en/of andere hulpmiddelen en

zich alleen met volledige ondersteuning

kunnen verplaatsen. Luchtvaartmaat-

schappijen hebben geen mogelijkheden

voor pelgrims die liggend vervoerd moe-

ten worden. Elektrische of grote, niet in-

klapbare, rolstoelen kunnen slechts
beperkt meegenomen worden. De VNB

Lance biedt een goed alternatief voor

pelgrims die hiervan afhankelijk zijn.

Prachtige reis met veel belevingen

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


