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Onze reizen brengen je verder
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Beleef Lourdes anders
7 t/m 14 februari 2020
Lourdes eens heel anders beleven?
Ga dan mee met onze winterbedevaart.
Elk jaar op 11 februari wordt in Lourdes de eerste verschijning van Maria
herdacht. Tienduizenden pelgrims komen dan naar de Grot waar Bernadette
‘een mooie dame’ zag. Terwijl het in de wintermaanden relatief rustig is
in Lourdes, is het op deze bijzondere feestdag soms drukker dan in het
hoogseizoen. Het is een belevenis om deze winterbedevaart een keer mee
te maken.
Rondreis
We vertrekken enkele dagen eerder met de bus vanuit Nederland. Onderweg
bezoeken we diverse beroemde kathedralen in plaatsen als Reims, Amiens,
Bazas en Albi. Ook stoppen we in de bedevaartplaats Lisieux, waar de heilige
Theresia wordt vereerd. Op 10 en 11 februari zijn we in Lourdes om het feest
van Onze-Lieve-Vrouw mee te vieren. Daarna rijden we via Nevers - waar we
uiteraard Bernadette even bezoeken - terug naar Nederland.
Lourdes in de winter
Februari beleef je in Lourdes elk jaar anders: soms ligt er een mooi
sneeuwdek en soms voelt het alsof de lente al begonnen is. Het belooft
hoe dan ook weer een bijzondere en indrukwekkende reis te worden.
Ga mee en beleef Lourdes eens anders.

De Grot waar Bernadette
‘een mooie dame’ zag

Programma van dag tot dag (onder voorbehoud)
Vrijdag 7 februari
• vertrek vanuit ’s-Hertogenbosch en Maastricht
• bezoek kathedraal Amiens
• overnachting in Lisieux
Zaterdag 8 februari
• bezoek basiliek Lisieux met graf H. Theresia
• bezoek klooster Theresia met h. mis
• overnachting in Poitiers
Zondag 9 februari
• doorreis naar Bazas
• h. mis en bezoek kathedraal Bazas
• overnachting in Lourdes
Maandag 10 februari
• mis aan de Grot
• stadswandeling
• kruisweg
• bezoek aan Bartrès
• lichtprocessie
• overnachting in Lourdes

Dinsdag 11 februari
Feestdag O.-L.-Vrouw van Lourdes
• internationale mis
• rozenkransgebed aan de Grot
• eucharistische aanbidding met ziekenzegening
• lichtprocessie
• overnachting in Lourdes
Woensdag 12 februari
• doorreis naar Albi
• h. mis en bezoek kathedraal Albi
• overnachting in Saint-Flour
Donderdag 13 februari
• doorreis naar Nevers
• h. mis en rondleiding klooster Nevers
• overnachting in Troyes
Vrijdag 14 februari
• doorreis naar Reims
• h. mis en bezoek aan kathedraal Reims
• terugreis naar Maastricht en ’s-Hertogenbosch

Ga mee
en beleef
Lourdes
eens anders
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Beleef Lourdes anders
7 t/m 14 februari 2020

Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen
Achternaam
Eigen familienaam Vrouw
Voorletters

man / vrouw Doorstrepen wat niet van toepassing is

Eerste voornaam Zoals in paspoort vermeld
Adres
Postcode				

Woonplaats

Telefoonnummers Vast en mobiel		
Geboortedatum

			

E-mail

Paspoort / ID-kaart nr		

Geldig tot

Zorgverzekeraar 			

Polisnummer

Eventueel dieet Ook vegetarisch e.d.
Kamerindeling Naam en adres kamergenoot

Reissom				

Opstapplaats

O reissom € 830			

O

’s-Hertogenbosch

O eenpersoonskamer (toeslag € 196)

O

Maastricht

Contactpersoon in Nederland Naam en telefoonnummer
Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze
algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.
Datum 				

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs
te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht
043 – 321 57 15 info@huisvoordepelgrim.nl www.huisvoordepelgrim.nl

Een winterbedevaart
is een echte belevenis

Reisgegevens
Data
• 7 t/m 14 februari 2020
Prijs
• 8-daagse busreis (rondreis), 3* hotels € 830
• Toeslag 1-persoonskamer € 196
Boekt u alléén dan wordt u automatisch op een 1-persoonskamer
ingedeeld. Hiervoor is de toeslag van toepassing.
De reissom is inclusief
• reis per luxe touringcar (Touring Class) vanaf opstapplaatsen
in ’s-Hertogenbosch en Maastricht naar Lourdes v.v.
• zeven overnachtingen op basis van een tweepersoonskamer
en halfpension
• lunches op dag 2, 4, 5, 7 en de afscheidslunch op dag 8
• excursies en entrees volgens het programma
• deskundige reisleiding en pastorale begeleiding
• Nederlandstalig programma
• collectieve reisverzekering en annuleringsregeling
• belastingen, boekings- en administratiekosten,
bijdrage Heiligdom
Deze winterbedevaart is een gezamenlijk initiatief van
het Huis voor de Pelgrim en VNB.
Reisdocumenten
Om aan de winterbedevaart naar Lourdes te kunnen deelnemen,
dient u over een geldig paspoort of identiteitskaart te beschikken.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor de
Pelgrim van toepassing. Meer informatie: www.huisvoordepelgrim.nl

Bedevaartplaats Lisieux,
waar de heilige Theresia
wordt vereerd

Let op!
Deze reis is geschikt voor deelnemers die mobiel zijn en geen zorg
nodig hebben.

Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon
het aanmeldingsformulier in. Online aanmelden kan ook via
www.huisvoordepelgrim.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 321 57 15.
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