8-DAAGSE RONDREIS (autocarreis)
DE PYRENEEËN, HET PRINSDOM ANDORRA, BEDEVAARTSOORDEN LOURDES
EN ROCAMADOUR
Zaterdag 22 tot zaterdag 29 augustus 2020
Na een bezoek aan één van de mooiste bedevaartsoorden van Frankrijk, Rocamadour, worden de
Pyreneeën het decor voor wéér een onvergetelijke reis. Bergtoppen met eeuwige sneeuw en
golvende groene weiden waar wilde bloemen op hun mooist zijn. Andorra, het kleine prinsdom
tussen Frankrijk en Spanje, de hoogst gelegen staat van Europa, is niet alleen in de winter maar ook
in de zomer een paradijs voor toeristen. In de grote winkelcentra en de hoofdstad Andorra la Vella
kan men naar hartelust taxfree shoppen. Maar men kan er ook genieten van de prachtige ongerepte
natuur, de pure gezonde berglucht en pareltjes van oude dorpjes. De verschillende uitstappen,
alsook de vele vrije momenten en de prachtige omgeving maken van deze reis een droomreis! Op de
terugreis verblijven wij nog in Lourdes.
DAG 1:
Vertrek in de vroege morgen. Langs de Franse autosnelwegen rijden we naar de Dordogne waar we
in het mooie departement van de Lot overnachten.
DAG 2:
Bezoek aan Rocamadour. Dit bekende bedevaartsoord ligt in een uniek mooi landschap. Het dorpje
ligt tegen een rots vastgeplakt, boven een diepe ravijn. Sinds de middeleeuwen komen hier pelgrims
om de H. Amadour te vereren en te bidden bij de Madonna van Rocamadour. Het is dan ook één van
de belangrijkste religieuze plaatsen van Frankrijk. Na dit bezoek rijden we over Cahors naar het
prinsdom Andorra, waar we de grens aan de Pas de la Casa op 2 075 m hoogte oversteken. We
volgen één van de belangrijkste hoofdwegen door het prinsdom naar ons hotel.
DAG 3:
Verborgen in de noordoostelijke regio Catalonië ligt het gezellige stadje La Seu D’urgell met een
prachtige historische architectuur. We komen voorbij de trots van de stad, de prachtige kathedraal,
een voorbeeld van de typische Romaanse architectuur in Spanje. De stad is vooral bekend als
residentie van de bisschop van Urgell, die eveneens co-staatshoofd is van Andorra. Deze namiddag
brengen we een geleid bezoek aan het heiligdom van Meritxell, waar de patroonheilige van het
prinsdom, Onze- Lieve-Vrouw, vereerd wordt. Het oude heiligdom, door brand verwoest, werd
prachtig heropgebouwd en trekt jaarlijks heel wat bezoekers.
DAG 4:
Na het ontbijt maken we voor het eerst kennis met de prachtige natuur van Andorra. We rijden door
een schitterende vallei, de Valira Del Nord, met enkele oude, typische dorpjes. In Ordino bezoeken
we het oude volkskunstmuseum Plandolit, een prachtige, rijk ingerichte patriciërswoning uit de 17de
eeuw. In de namiddag rijden we naar Pal, een autenthiek dorpje bij de hooggelegen Col de la Botella.
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Tijdens deze spectaculaire en adembenemende rit met de autocar word je overdonderd door de
schoonheid van het Pyreneeënlandschap.
DAG 5:
Na het ontbijt rijden we richting San Julia waar we shoppen in één van de grootste taxfree shops van
Andorra. Na de shopping rijden we langs Aixovall en Bixessarri door een indrukwekkende kloof naar
het pittoreske dorpje Os De Civis, waar we proeven van de lokale likeuren en vleeswaren. Daarna
gaan we aan tafel voor een uitgebreid eetfestijn. Tussendoor strekken we even de benen op de
tonen van lokale muziek. Ambiance verzekerd!
DAG 6:
Na het ontbijt verlaten we het prinsdom Andorra. Langs de Pas de la Casa en Tarbes bereiken we
Lourdes voor het middagmaal. In de namiddag doen we de beklimming van de Soulor, één van de
historische beklimmingen van de Tour de France. Bovenop het plateau hebben we een mooi zicht op
de Col d’Aubisque en maken we een wandeling met mooie vergezichten (wegens slechte
weersomstandigheden kan deze uitstap verzet worden naar volgende dag of geannuleerd worden).
DAG 7:
Naast de vele godsdienstige activiteiten is er een rondleiding op het heiligdom. In de namiddag kan je
eventueel met een treintje de stad bezoeken.
DAG 8: Een zeer gevarieerde reis zit erop. We rijden over Limoges, Orléans en Parijs huiswaarts!

Prijs: 880 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 205 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

¼ fles wijn per persoon per maaltijd
Audiogids*

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.
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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
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