5-DAAGSE VLIEGREIS
LOURDES
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. We
zijn in Lourdes aanwezig samen met de mensen van de autocarreis. Ter plaatse wordt de bedevaart
volledig Nederlandstalig begeleid voor de mensen die dit wensen.
HOTEL ALBA****
Hotel Alba in Lourdes kijkt uit op rivier de Gave. Het heeft een terras en een grote tuin en beschikt
over kamers met airconditioning, een tv en wifi. Het grote restaurant serveert een vast menu en
gasten kunnen ontspannen in de lounge en de bar van het hotel.
DAG 1:
Vertrek met de autocar naar Zaventem. Inscheping voor de vlucht naar Tarbes. Transfer naar hotel
Alba. Avondmaal en overnachting .
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:
Transfer naar de luchthaven van Tarbes en vlucht naar Zaventem. Aansluitend transfer met de
autocar naar Eine.

Prijs: 1095 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 80 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Begeleiding naar religieuze plechtigheden
Water en wijn ter plaatse

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 BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

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

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

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 vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …

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

