
Eerst met de bus, dan  met de CFGV
ln de vroege ochtend wordt u in uw regio opgehaald om per
touringcar naar Noord-Frankrijk te ríjden.  ln de  morgen stapt u  in

de TGV om op comfortabele wijze naar Lourdes te reizen.  Uw
maaltijdpakket ontvangt u in de trein. Op de terugweg
reist u weer per TGV van  Lourdes naar Noord-Frankrijk waar u

overstapt in de touringcar díe u in de avond weer terugbrengt
naar uw regio.

Kunt u deelnemen aan deze reis?
ledereen is van harte welkom om mee te gaan. Voor kínderen,
tieners en i.ongeren  is een speciaal  programma  in  Lourdes ontwik-
keld. Ook kunnen  pelgríms deelnemen  die korte afstanden zelf-
standig 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 vervoermíddel. Twijfelt u?  Neem dan contact op met VNB.

Meer informatie?
Contactpersonen
H.Gerardus Majella  parochie

E  Ínfo@gerardusmajella.nl

Licht van Christus parochie

E pastoraalcentrum@líchtvanchristus.nl

St.  Martinus parochie

E  info@martinusutrecht.nl

VNB

T  (073)  6818111                 E  info@vnb.nl

T  (030)  29314 74

T (030) 677 45 71

T (030) 254 61  47

W www.vnb.nl

lnformatiebijeenkomsten
s december 2017, aanvang 20.00 uur
Thomas a  Kempis Leerhuis,  Broerestraat  12,  Utrecht

21  j.anuari  2018,  aanvang  18.30  uur

Aloyskerk,  Mariavesper met aansluitend soep en broodi.e

1  februari 2018,  aanvang 20.00 uur

Kerkstein,  Pastoor Ohllaan 33, Vleuten
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lnclusief
•     Transfer per busvan de opstap-

plaats in je regio naar Noord
Frankrijk v.v.

•      VervoerperTGVvan Noord

Frankrijk naar Lourdes v.v.
•      Transfer per busvan het statíon

naar jou verblijf in  Lourdes v.v.
•      Maaltijdpakketopdeheen-en

terugreis
•      Verblijf op basisvan een twee-

persoonskamer en volpension
•      Pastorale, beperkt medísche en

reisbegeleíding gedurende de
reis en  het gehele verblijf in

Lourdes
•      Nederlandstalig programma.

•      Fooien,  belastingen,  boekings-

en administratiekosten, bijdrage
aan  het  Heiligdom,  bijdrage

Calamiteitenfonds

Exclusief
•      Reis-en annuleringsverzekering

•      Excursie naarde pyreneeën
•      Reisvan jouwwoonplaats naar

de opstapplaats v.v.
•      Consumpties en overige uitgaven

van  persoonlijke aard
•      Mogelij.ke extra toeslagen  (in-

dien wii.zigingen  in de vervoers-

kosten  of verschuldigde (nieuwe)
heffingen  daartoe aanleiding

geven, behoudt VNB zich het
recht voor deze door te bereke-
nen aan de pelgrims)

Tarieven  p.p.
Driesterrenhotel              €     899,00
Toeslag

eenpersoonskamer        €     210,00
Kinderent/m  ll  j-aar     €     499,00

Jongerent/m25jaar     €     599,00

Reisdata en reisnummer
28aprilt/m5mei2018         LO1801


