Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Vliegreis naar Lourdes
5 daagse bedevaart naar Lourdes inclusief
uitgebreid reisprogramma en excursies
Een reis naar Lourdes is niet alleen een religieuze ervaring, maar door
de ligging in de Pyreneeën ook één mooie plaats om de streek te
ontdekken. Gedurende deze reis staat het bezoek aan de
Heiligdommen en deelname aan de processie(s) op de eerste plaats,
maar is er ook tijd voor een excursie om de natuurlijke
bezienswaardigheden in de omgeving te ontdekken.Het
wereldberoemde bedevaartsoord Lourdes ligt in de Pyreneeën en
ontvangt jaarlijks 5 miljoen toeristen en pelgrims, al meer dan 160
gaan pelgrims naar de grot van Maria oftewel de Lourdesgrot. Tijdens
deze volledig verzorgde vliegreis is veel inclusief, zoals een transfer
vanuit Limburg naar de luchthaven v.v., vliegreis Brussel-Toulouse v.v.,
overnachting op basis van halfpension in een viersterrenhotel en
volledige begeleiding door onze ervaren Het Zuiden en Jacobs Reizen
reisbegeleider. Samen ontdekt u tijdens een compleet programma
Lourdes met haar Heiligdom O.L. Vrouw van Lourdes, het kasteel, de
kabelspoorweg
van
de
Pic
du
Jer
en
vele
andere
bezienswaardigheden. De oevers van het meer van Lourdes zijn ook
een heerlijke plek om te ontspannen. Een onvergetelijke ervaring
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Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 995,- p.p.

Vertrekdata
31 augustus 2022

€995

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
luchthaven van Brussel Zaventem
(o.v.b.)
Rechtstreekse vlucht met Brussel
Airlines naar Toulouse en v.v. incl.
bagage
4 nachten verblijf in 4 sterren Hotel
Eliseo
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tijdens een reis naar deze unieke plek, zowel voor bedevaartgangers
maar ook voor vakantievierders.

4 x ontbijt en 4 x diner
Stadsrondleiding en Heiligdommen
Deelname aan de lichtprocessie
Excursie Pyreneeën, Gavernie en
Pont d'Espagne

Dag 1 - Limburg - Brussel - Lourdes
Vanuit de verschillende Limburgse opstapplaatsen wordt u per
comfortabele touringcar van Het Zuiden en Jacobs Reizen naar de
luchthaven van Brussel gebracht. Om 10.15 uur vertrekt uw vlucht. Het
is 1 uur en 40 minuten vliegen naar Toulouse. Op de luchthaven van
Toulouse staat de touringcar voor u klaar om naar Lourdes te rijden.
Het is ongeveer 2 uur rijden naar de voet van de Pyreneeën voordat u
aankomt bij Hotel Eliseo in het centrum van Lourdes. De rest van de
dag heeft u vrije tijd om het stadje en heiligdommen te
verkennen. Bijvoorbeeld: Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis
opgericht ter ere van Maria, naar aanleiding van de verschijningen in
1858 van Maria aan het 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Ze ging
later in een klooster en in 1933 werd Bernadette heilig verklaard. Na
het diner in het hotel, kunt u samen met uw reisbegeleider een
wandeling naar de Grot maken.

Vrije dag in Lourdes
Het Zuiden & Jacobs Reizen
begeleiding gedurende de hele reis

Exclusief
Eventuele reis en/of
annuleringsverzekering
Persoonlijke uitgaven
Verplicht SGR bijdrage: € 5,- per
persoon
Calamiteitenfonds: € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten: € 29,50 per
boeking

Dag 2 - Eucharistieviering en stadswandeling
Na een uitgebreid ontbijt in uw hotel bezoekt u de Nederlandstalige
eucharistieviering met aansluitend een stadswandeling. “In het spoor
van Bernadette” waar onder andere een bezichtiging van de Moulin
de Boly, het geboortehuis van Bernadette, het Cachot en de
gevangenis waar de familie Soubirous woonde ten tijde van de
verschijningen. Onderweg hebben we tijd om te lunchen en ’s
middags heeft u vrije tijd om een kaarsje aan te steken en water uit
de fontein te drinken. ’s Avonds na het diner zult u gezamenlijk aan de
Lichtprocessie op Esplanade des Processions deelnemen.

Dag 3 - Gavernie en Pont d'Espagne
Vandaag verlaten we Lourdes voor een mooie dagexcursie door het
ruige berglandschap van de Pyreneeën. Het keteldal Gavernie is
bekend als een van de mooiste natuurgebieden aan de Franse kant
van de Pyreneeën. In de zomermaanden kunnen we een kijkje nemen
bij de prachtige waterval van Gavernie. Deze waterval is maar liefst
422 meter hoog, waarmee het de hoogste waterval in Frankrijk is.
Na de lunch rijden we naar Pont d’Espagne (1496 m), aan de rand van
het Nationaal Park van de Pyreneeën, een stukje beschermd natuur
waar u de mooiste watervallen van de Hautes-Pyrénées kunt
bewonderen. Na de grasvlakten van Vallée du Marcadau krijgt u
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uitzicht op het schitterende landschap en adembenemende toppen
van de Vallée de Gaube. Het hogere gedeelte van de vallei dat naar
het meer leidt, wordt versperd door de noordwand Vignemale, de
hoogste top op de grenslijn met Spanje. Diner in uw hotel.

Dag 4 - Vrije dag
Vandaag een vrije dag. U heeft de mogelijkheid om een
eucharistieviering in het Nederlands bij te wonen en ’s middags de
Sacramentsprocessie mee te lopen of bekijken. Het kasteel boven op
de 80-meter hoge rots bevat het Musée Pyrénées met veel informatie
over de verkenning van dit gebergte. U kan tot bij de ingang komen
via een lift. Het huidige gebouw dateert van de 13de eeuw en werd
daarna vele malen verbouwd en uitgebreid. In 1920 werd dan een
eerste maal het gebouw ingericht als museum. In de stad zijn er
talrijke musea die herinneringen oproepen aan het oude Lourdes
maar die veelal een link leggen met de verschijningen.

Overige info
Medicijnen mee op reis? Voor
sommige medicijnen heeft u een
verklaring nodig, wij verwijzen u
hiervoor naar de website van het
Centraal Administratiekantoor: https:
//www.hetcak.nl/regelingen/medicijn
en-mee-op-reis
Voor vliegreizen en (rivier) cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Dag 5 - Terugreis naar Limburg
Lourdes – Toulouse – Limburg
Na de lunch, omstreeks 13.00 uur volgt de transfer naar de
luchthaven. U vliegt met Brussel Airlines om 16.55 uur terug naar
Brussel. De landing is voorzien om 18.40 uur. Vervolgens zal onze
touringcar u terugbrengen naar uw opstapplaats in Limburg.

Hotel informatie
Hotel Eliseo Lourdes****
Het Hotel Eliseo ligt op loopafstand van de ingang van het heiligdom
van Lourdes. Vanaf het panoramisch dakterras op de 8e verdieping
heeft u uitzicht op het kasteel, de Pyreneeën en de pelgrims die hun
tocht maken naar het Heiligdom. De ruime kamers zijn ingericht in
een eigentijdse stijl en voorzien van een flatscreentelevisie en gratis
Wifi. Het licht ingerichte restaurant serveert een gevarieerd menu en
aan de gezellige bar drinkt u de lekkerste lokale wijnen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 138,Hotel website: https://www.hoteleliseolourdes.fr/NL/hotel.ht...
Hotel adres: Hôtel Eliséo, Rue Reine Astrid, Lourdes, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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