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8-daagse
belevingsreis
Pyreneeën per bus

8-daagse belevingsreis
Pyreneeën per bus

Avonden samen doorbrengen, een tweedaagse hiketocht door de Pyreneeën,
raften alsof je leven ervan
af hangt…
De Young Travellers is veel
meer dan zomaar een jongerenreis naar Lourdes.
Ben jij sportief? Een echt
buitenmens? In voor de nodige actie en gezelligheid?
Ga mee en beleef de
Pyreneeën en Lourdes
zoals je het nog nooit hebt
beleefd!

Spreekt het je al aan?
Pak je tent en ga mee!

Programma

Kamperen midden in de
bossen aan de oever van
de Gave. Tijdens een vrij en
zonnig uurtje bijkomen
aan het zwembad. Bij de
Young Travellers beleef jij
het allemaal!
Je reist met de bus af naar
Lourdes en kampeert
samen met een groep jongeren op Camping la Foret.
Samen met je medereizigers ga je op hiketocht in
de prachtige Pyreneeën.
Heb jij weleens ervaren
hoe het is om je eigen
grenzen te verleggen terwijl de gieren boven de
bergen cirkelen en je in de
verte de bellen van de
bergkoeien hoort?

Programma

Je neemt deel aan de
Nederlandse dag: een dag
in Lourdes waarop alle
Nederlandse pelgrims deelnemen aan een indrukwekkende viering aan de Grot,
de sacramentsprocessie en
de Mariale lichtprocessie.
Nog niet genoeg spanning? Bedwing samen met
je vrienden het woeste gedeelte van de rivier de
Gave tijdens het raften en
leer nieuwe mensen kennen tijdens de kroegentocht in het toeristische en
gezellige centrum van
Lourdes.

Kijk voor het dag-tot-dag
programma op
www.vnb.nl.

Meer informatie en
aanmelden

Tarief
€ 295,00 p.p.

Reisdata
21 t/m 28 juli 2018

Reisnummer
LO1891

Leeftijd
16 t/m 35 jaar

Aanvullende informatie of mee op
avontuur?
Ga naar www.vnb.nl.

