STICH TIN G BE DE VAAR TE N WES TLAN D

LOURDES
Bij de reis inbegrepen
 Reis per luxe touringcar (Comfort Class)
vanaf opstapplaats in Naaldwijk naar
Lourdes v.v.
 Verblijf op basis van een tweepersoonskamer en volpension. De eerste maaltijd is
het diner op de eerste dag en de laatste
maaltijd een late warme lunch op de laatste dag.
 Verblijf Nevers: eenvoudige maaltijd en
accommodatie met douche en toilet op de
gang.
 Pastorale- en reisbegeleiding gedurende
de reis en het gehele verblijf in Lourdes.

Stichting Bedevaarten Westland is zoals
zo vele stichtingen in ons land een stichting met een goed doel. Stichting Bedevaarten Westland is voor de voortgang
van haar werk afhankelijk van giften en
donaties. Wij willen bedevaarten blijven
organiseren voor jong en oud, gezonden
en zieken. Graag wil Stichting Bedevaarten Westland ook voor hen een bedevaart mogelijk blijven maken. Uw steun
en hulp zijn daarvoor hard nodig. U kunt
ons helpen om dit werk voort te blijven
zetten zodat geen enkele pelgrim om
financiële redenen hoeft af te zien van
een bedevaart.

LOURDES

 Nederlandstalig programma.
 Reisverzekering- en annuleringsregeling.
 Belastingen, boekings- en administratiekosten.

Contactpersonen
‘s-Gravenzande  Christine Hendriks  41 58 28
Hoek van Holland  Jacquelien de Bruijn  38 55 15
Heenweg  Jacquelien de Bruijn  38 55 15
De Lier  Anneke Bisschop  51 58 76
Kwintsheul  vacant  62 28 22
Poeldijk  vacant  62 28 22
Monster  Elly van Os  28 08 80
Maasdijk  Nel van der Arend  52 35 43
Honselersdijk  Ruud Overschie  88 22 77
Naaldwijk  Marga van Adrichem  62 67 97
Wateringen  Elleke van der Knaap  29 38 22
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Pe l g r i m s t o c h t n a a r L O U R D E S va n 1 0 t / m 1 8 s e p t e m b e r 2 0 2 2
Voorwoord

Wat kun je verwachten?

Route

Een week 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 verschillende 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.

De ontmoeting met jezelf, de ontmoeting
met een ander, de ontmoeting met die Ander. Voor elke bedevaart hebben we 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.

Dag 1: Na een vroeg vertrek vanuit Nederland reizen we via België naar Lisieux

Meer informatie
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.

Deelnemen
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. Ben je rolstoel afhankelijk en/of heb je meer persoonlijke
zorg nodig? Dan kijken wij graag samen met
jou naar de mogelijkheden.

Prijs

Ga mee naar de plek
waar de hemel
de aarde raakt

Pelgrim € 895,00
Toeslag eenpersoonskamer € 240,00

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

Zelf betalen of regelen
 Reis van jouw woonplaats naar de opstapplaats in Nederland v.v.
 Excursie naar de Pyreneeën zit niet bij de
prijs van € 895,00 inbegrepen.
 Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard.
 Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in
de
vervoerskosten
of
verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt SBW 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 de website van
Huis voor de Pelgrim
https://www.huisvoordepelgrim.nl/.

