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Voorwoord
Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige

plaatsen’, die om hun religieuze betekenis aantrekkings-

kracht uitoefenen. Bedevaarten zijn echter van alle tijden,

want ook tegenwoordig hebben mensen behoefte aan be-

zinning en zoeken ze naar diepere waarden in het leven.

Wie op pad gaat en open staat voor contacten komt an-

dere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spre-

ken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie

en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere

reis. Door die ervaring word je een ander mens. Om deze

reden organiseert de Lourdesgroep Santpoort jaarlijks een

bedevaart naar Lourdes. Misschien hoorde u er al enthou-

siast over vertellen en bent u dit jaar één van hen? 

Bedevaartprogramma
De Lourdesgroep Santpoort heeft, in samenwerking met

de VNB, voor u een evenwichtig programma met veel va-

riatie samengesteld, waarbij kwaliteit en deskundige be-

geleiding voorop staan.

Onder leiding van een eigen hotelleider; Ton Joosten en

hotelpastor; Willy Spaans bezoekt u het Heiligdom en kunt

u deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de sacra-

mentsprocessie en de lichtprocessie. Naast een welkomst-

en zendingsviering is er tijdens de bedevaart een speciale

viering met handoplegging. Uiteraard wordt u ook een

Nederlandstalige viering bij de Grot aangeboden en

nemen we deel aan de internationale hoogmis in de Pius

X basiliek. De Lourdesgroep Santpoort heeft verschillende

eigen vieringen waaronder een viering op de Cité

St.Pierre, het  gezamenlijk lopen van de kruisweg en een

kaarsenceremonie. 

Vervoer
Op de dag van vertrek verzamelen wij in de Naaldkerk in

Santpoort. Vandaar vertrekken we per luxe touringcar

naar vliegveld Eindhoven. We vliegen dan naar Tarbes,

waar een bus klaarstaat die ons naar het hotel brengt. 

Mocht u zorg nodig hebben, dan is er een mogelijkheid

om met de VNB-Lance naar Lourdes te gaan. Dit is een bus

die speciaal is aangepast voor vervoer van zieken en ge-

handicapten.

Kijk ook eens op 

www.lourdesgroepsantpoort.nl
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Contactpersonen
Via de parochiebladen, onze website, het uitdelen van fly-

ers en door persoonlijke benadering willen wij u op de

hoogte brengen van deze reis.

Wilt u met de Lourdesgroep Santpoort mee naar Lourdes

dan kunt u contact opnemen met Ton Joosten, Kerkerin-

klaan 3 in Santpoort. Telefoon 023-539 03 82.

Hij geeft u alle informatie en u kunt zich bij hem ook aan-

melden voor deze reis.

Praktische informatie:
Raadpleeg de website van VNB: www.vnbreizen.nl. U vindt

daar de voorwaarden en alle praktische informatie (o.a.

de verzekeringen).

Inclusief vliegreizen
• Transfer per bus van Santpoort naar Eindhoven v.v.

• Retourvlucht inclusief luchthavenbelasting en veilig-

heidstoeslagen.

• Een versnapering en een drankje op de heenvlucht en een

broodje en een drankje tijdens de terugvlucht.

• Transfer per bus van het vliegveld Tarbes-Lourdes-Pyré-

nées naar het hotel in Lourdes v.v. 

• Verblijf op basis van volpension.

• Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de

reis en het gehele verblijf in Lourdes.

• Nederlandstalig programma.

• Reisverzekering.

• Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten,

bijdrage aan het Heiligdom.

Exclusief vliegreizen
• Annuleringsverzekering

• Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats in 

Santpoort.

• Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoesla-

gen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het

recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims. 

Tarief 6-daagse reis
3-sterren-hotel € 869,00

Toeslag eenpersoonskamer € 150,00

Accueil € 1150,00

Lourdes:samen geloven, samen genieten!


