Route

Bij de reis inbegrepen

Dag 1: Na een vroeg vertrek vanuit
Nederland reizen we via België naar
Lisieux
Dag 2: Vanuit Lisieux reizen wij richting
Niort of Poitiers waar wij overnachten.
Dag 3: Rond lunchtijd komen wij aan in
Lourdes. Hier gebruiken wij ook de lunch.
Dag 4 tot en met 7: Bedevaartprogramma
in Lourdes
Dag 8: Na een vroeg vertrek uit Lourdes
reizen wij naar Nevers waar wij
overnachten
Dag 9: Vanuit Nevers rijden wij naar de
opstapplaats in Nederland

• Reis per luxe touringcar (Touring Class)
vanaf een opstapplaats in Nederland naar
Lourdes v.v.
• Verblijf op basis van een tweepersoonskamer en volpension.
• Verblijf Nevers: eenvoudige maaltijd en
accommodatie met douche en toilet op
de gang.
• Pastorale- en reisbegeleiding
gedurende jouw reis en het gehele
verblijf in Lourdes.
• Nederlandstalig programma.
• Excursie naar de Pyreneeën.
• Fooien, belastingen, boekings- en
administratiekosten, bijdrage Heiligdom
en Calamiteitenfonds.

Zelf betalen of regelen
• Reis van jouw woonplaats naar de
opstapplaats in Nederland v.v.
• Reis- en/of annuleringsverzekering.
• Consumpties en overige uitgaven van
persoonlijke aard.
• 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.

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
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9-DAAGSE
bedevaart naar LOURDES
Ga mee naar de plek waar de hemel de aarde raakt

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

De plek waar de hemel de aarde raakt
Voorwoord

Meer informatie

Wat kun je verwachten?

Deelnemen

Een week in mei naar Lourdes, dat kan. Het
is een plaats waar hemel en aarde elkaar
raken. Laat je meenemen door enthousiaste bedevaartgangers. Raak onder de
indruk van het verhaal van Bernadette
Soubirous, die in het voorjaar van 1858
Maria zag en hoorde. Grijp de mogelijkheid
aan om in het stadje aan de voet van de
Pyreneeën de verschillen de kerken te
bezoeken, een kaars op te steken en
natuurlijk De Grot te zien waar Maria
verschenen is. De kwetsbare mens staat in
Lourdes centraal en daarmee wordt ons
geloof zichtbaar. Ga mee. Je bent van harte
welkom.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact
opnemen met een van onze
contactpersonen. Hij of zij zal u thuis
bezoeken en u verder informeren over
onze groepsreis.

In de bedevaarten van VNB staat betekenisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting
met jezelf, de ontmoeting met een ander,
de ontmoeting met die Ander. Voor elke
bedevaart heeft VNB een evenwichtig programma 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.

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

Stichting Bedevaarten Westland
Vorkotterstraat 13
2295 HC KWINTSHEUL
T 0174 62 28 22
M 06 54 68 07 18
E info@westlandsebedevaarten.nl
W www.westlandsebedevaarten.nl

Anneke Bisschop
Peter en Christine Hendriks
Jacquelien de Bruijn
Ruud Overschie
vacature
Elly van Os
Nel van der Arend
Marga van Adrichem
vacature

Pelgrim
€ 899,00
Toeslag eenpersoonskamer € 240,00

Prachtige reis met veel belevingen

Contactpersonen Westlandse Bedevaarten
De Lier
’s Gravenzande
Hoek v Holland en Heenweg
Honselersdijk
Kwintsheul
Monster
Maasdijk
Naaldwijk
Poeldijk

Prijs reisnummer LO1931

T 0174 51 58 76
T 0174 41 58 28
T 0174 38 55 15
T 0174 88 22 77
T 0174 62 28 22
T 0174 28 08 80
T 0174 52 35 43
T 0174 62 67 97
T 0174 62 28 22

