5-DAAGSE FRANKRIJK (autocarreis)
LOURDES
Dinsdag 05 tot zaterdag 09 mei 2020
Maandag 14 tot vrijdag 18 september 2020
Aan de voet van de Pyreneeën ligt het bekende bedevaartsoord Lourdes. Honderdduizenden
pelgrims bezoeken elk jaar Lourdes om kracht te putten uit hun geloof, te danken en te bidden.
DAG 1:
Vertrek in de vroege morgen. Na de nodige stops, aankomst te Lourdes in het hotel voor het
avondmaal.
DAG 2 TOT DAG 4: Verblijf in Lourdes, met mogelijkheid tot het bijwonen van religieuze
plechtigheden, een Nederlandstalige en internationale eucharistieviering, de kruisweg, de processie
van het licht, enzovoort... Verschillende uitstappen worden voorgesteld en gaan door naargelang de
weersomstandigheden.
DAG 5:
Vertrek uit Lourdes na een vroeg ontbijt. Thuiskomst in de vooravond

Prijs: 570 € per persoon in vol pension in hotel Alba
Toeslag éénpersoonskamer: 125 €
Logement: hotel Alba (of gelijkwaardig)
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Wijn aan tafel en afscheidsdrink
Begeleiding naar religieuze plechtigheden

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Excursies ter plaatse

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten) (uitzondering: Lourdes: uitstappen niet inbegrepen)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

