8-daagse bedevaart Lourdes per TGV
Vindt u het prettig om rustig en rechtstreeks naar Lourdes
te reizen. Dan kunnen wij u onze speciale chartertrein
aanbevelen. Terwijl de TGV Frankrijk doorkruist is er volop
gelegenheid om kennis te maken met uw reisgenoten.
U reist overdag en aan het begin van de avond ziet u de
rivier de Gave, een teken dat u Lourdes nadert. Voordat de
TGV het station binnenrijdt, passeert u de Grot en de basilieken op het Heiligdom: u bent in Lourdes!

Bedevaartprogramma
Voor elke bedevaart heeft VNB
een evenwichtig programma met
veel variatie samengesteld, waarbij kwaliteit en deskundige begeleiding voorop staan. Tijdens uw
reis bezoekt u dagelijks het Heiligdom en kunt u deelnemen aan
diverse plechtigheden, zoals de
sacramentsprocessie, de Internationale mis en de lichtprocessie.
Pastores die de bedevaart begeleiden, gaan voor in eigen Nederlandstalige eucharistievieringen.
Naast een welkomst- en zendings-

viering is er tijdens de bedevaart
een boeteviering, een viering met
de handoplegging en uiteraard
een viering aan de Grot. Daarnaast blijft er voldoende ruimte
over voor ontspanning. Tijdens de
bedevaart wordt u de mogelijkheid geboden om verschillende
bezienswaardigheden in het
stadje Lourdes en in de mooie
omgeving van de Pyreneeën te
bezoeken.

Inclusief
•

•
•

•

Eerst met de bus, dan met de TGV
In de vroege ochtend wordt u in uw regio opgehaald om per
touringcar naar het Noord-Frankrijk te rijden. In de morgen stapt
u in de TGV om op comfortabele wijze naar Lourdes te reizen. Uw
lunch- en/of dinerpakket ontvangt u in de trein. Op de terugweg
reist u weer per TGV van Lourdes naar Noord-Frankrijk waar u
overstapt in de touringcar die u in de avond weer terugbrengt
naar uw regio.

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die korte
afstanden zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, eventueel met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk gebruik moeten maken van een rolstoel. Pelgrims kunnen
met geringe ondersteuning een trap op- en aflopen en instappen
in een vervoermiddel.

Zorg
Heeft u zorg nodig? Moet u liggend vervoerd worden of wilt u in
uw eigen rolstoel blijven zitten tijdens de treinreis? Dan is deze
reis per TGV niet geschikt voor u. In de trein kan slechts een
beperkte mate van zorg worden verleend. Twijfelt u? Neem dan
contact op met VNB.

Eigen rolstoelen en rollators
Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator in de TGV is niet
mogelijk behoudens uitzonderlijke gevallen en vooraf overleg
met VNB. Deze hulpmiddelen zijn ter ondersteuning aanwezig op
de vertrek- en aankomststations en gratis te leen van VNB in
Lourdes.
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Transfer per bus van de opstapplaats in uw regio naar
Noord Frankrijk v.v.
Vervoer per TGV van Noord
Frankrijk naar Lourdes v.v.
Transfer per bus van het station naar uw verblijf in
Lourdes v.v.
Lunch- en/of dinerpakket op
de heen- en terugreis.
Verblijf op basis van een
tweepersoonskamer en
volpension.
Pastorale, beperkt medische
en reisbegeleiding gedurende
de reis en het gehele verblijf
in Lourdes.
Nederlandstalig programma.
Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten,
bijdrage aan het Heiligdom.

Exclusief
•
•
•
•

Reis- en annuleringsverzekering.
Excursie naar de Pyreneeën.
Reis van uw woonplaats naar
de opstapplaats v.v.
Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen daartoe
aanleiding geven, behoudt
VNB zich het recht voor deze
door te berekenen aan de pelgrims.

Tarieven p.p.
Driesterrenhotel
Toeslag
eenpersoonskamer
Viersterren(zorg)hotel
Toeslag
eenpersoonskamer

Vertrekdatum
14 oktober 2017

€

899,00

€ 180,00
€ 1039,00
€

280,00

