
9-daagse bedevaart Lourdes per VNB Lance

Heeft u zorg nodig en wilt u graag met de bus naar Lourdes?
Dan is de VNB Lance iets voor u! De VNB Lance is een bus die,
naast gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan pelgrims die zorg
nodig hebben. Zoals pelgrims die van een (elektrische) rolstoel
gebruik maken of pelgrims die liggend vervoerd moeten worden.
Medische en verpleegkundige begeleiding is aanwezig tijdens de
busreis en in Lourdes, zodat u zorgeloos op reis kunt gaan.

Bedevaartprogramma 
Voor elke bedevaart heeft VNB
een evenwichtig programma met
veel variatie samengesteld waar-
bij kwaliteit en deskundige bege-
leiding voorop staan. Tijdens uw
reis bezoekt u dagelijks het
Hei ligdom en kunt u deelnemen
aan diverse plechtigheden zoals
de sacramentsprocessie, de
In ter nationale mis en de lichtpro-
cessie. Pastores die de bedevaart
begeleiden, gaan voor in eigen
Nederlandstalige eucharistievie-
ringen. Naast een welkomst- en

een zendingsviering is er tijdens
de bedevaart een boeteviering,
een viering met handoplegging
en uiteraard een viering aan de
Grot. Daarnaast blijft er vol-
doende ruimte over voor ontspan-
ning. Tijdens de bedevaart wordt
u de mogelijkheid geboden om
verschillende bezienswaardighe-
den in het stadje Lourdes en in de
mooie omgeving van de
Py re neeën te bezoeken.



Inclusief
Reis per aangepaste touringcar•
vanaf de opstapplaats in
Ne der land naar Lourdes v.v.
Verblijf op basis van een twee-•
per soonskamer en Vol pension
Verblijf Nevers: eenvoudige•
ac com modatie met douche en
toi let op de gang
Pastorale begeleiding en reis-•
begeleiding gedurende de reis
en het gehele verblijf in Lour-
des
Nederlandstalig programma•
Excursie naar de Pyreneeën•
Fooien, belastingen, boekings-•
en administratiekosten, bij-
drage aan het Heiligdom

Exclusief
Reis- en annuleringsver-•
ze ke ring
Reis van uw woonplaats naar•
de opstapplaats v.v.
Indien wijzigingen in de ver-•
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen daartoe
aanleiding geven, behoudt
VNB zich het recht voor deze
door te berekenen aan de pel-
grims. 

Opstapplaats
Neem hiervoor contact op met
VNB.

Tarieven p.p.
Driesterren(zorg)hotel €    899,00
Toeslag 
eenpersoonskamer €    240,00
Viersterren(zorg)hotel €    999,00
Toeslag 
eenpersoonskamer €    290,00
* Prijs is inclusief so li da ri teitskor-
ting.

Reisschema
Dag 1: Na een vroeg vertrek reist u via België naar Lisieux.
Dag 2: Vanuit Lisieux reist u richting Niort of Poitiers waar u zult
overnachten.
Dag 3: Rond lunchtijd komt u aan in Lourdes.
Dag 4 t/m 7: Deze dagen heeft u de mogelijkheid om het bede-
vaartprogramma in Lourdes te volgen.
Dag 8: In de ochtend vertrekt u naar Nevers waar u zult overnach-
ten.
Dag 9: Terugreis naar Nederland.

VNB kan de heen- en terugreis route ook uitvoeren via Reims, Avallon,
en Rocamadour. De definitieve route ontvangt u bij uw reisbescheiden.

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor
hun mobiliteit volledig afhankelijk van een rolstoel en/of andere
hulpmiddelen zijn en zich alleen met volledige ondersteuning
kunnen verplaatsen. Bij de busreizen kunnen voor de overnach-
tingen onderweg geen eenpersoonskamers gegarandeerd wor-
den. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de
inschrijvingen.

Zorghotel
U verblijft met onze deskundige vrijwilligers in het zorghotel
waar wij u alle zorg en ondersteuning kunnen bieden. Een aantal
kamers is aangepast. Een groot aantal faciliteiten is aanwezig
zoals tilliften, hoog-/laagbedden, e.d. Houdt u er rekening mee
dat de zorghotels in Frankrijk minder ruim zijn van opzet en min-
der uitgerust zijn dan de zorghotels in Nederland. Het 3* symbool
geeft aan dat er een driesterrenzorghotel in de bedevaart van
toepassing is en het 4* symbool geeft aan dat VNB van een vier-
sterrenzorghotel gebruik maakt. 

Vertrekdata 2017
22 t/m 30 april 4*
15 t/m 23 september 4*
13 t/m 21 oktober 3*
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