
5 dagen / 4 nachten
1x halfpension & 3x volpension

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

09 april 22 € 482

14 mei 22 € 482

18 juni 22 € 482

16 juli 22 € 482

20 augustus 22 € 482

10 september 22 € 482

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 110

Korting Prijs per persoon

Kind t.e.m. 11 jaar -€ 125

Opstapplaats: A

HOTEL ACADIA***
Ligging: vlakbij de Heiligdommen en de bezienswaardigheden van Lourdes
Uitrusting: gerenoveerd hotel met receptie, lift, tv-salon en kleine shop, 
dakterras met prachtig uitzicht op het kasteel en de Pyreneeën, restaurant en 
bar met airco, gerenoveerde kamers met bad of douche en toilet, telefoon, 
tv en airco
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 4 gangenmenu 

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Volpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 5e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Brive
Via de autosnelwegen rijden we richting Parijs. Na de middag gaat het via Tours naar Brive voor overnachting in het ***hotel Le Teinchurier.

Dag 2 • Brive - Lourdes
In de voormiddag reizen we verder richting Lourdes waar we verblijven in het ***hotel Acadia. Aansluitend maken we een geleide wandeling 
doorheen Lourdes met bezoek aan de Heiligdommen en de Grot Massabielle. ’s Avonds hebben we de gelegenheid om de Kaarskesprocessie 
bij te wonen. 

Dag 3 • Lourdes - Gavarnie
In de voormiddag hebben we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Vlaamse eucharistieviering en de begeleide kruisweg. Aansluitend 
genieten we van een facultatieve rit met een toeristisch treintje en bezoek aan Petit Lourdes (± € 14 pp). In de namiddag rijden we naar 
Gavernie, een dorpje in de Pyreneeën op 1380 m hoogte met de wereldberoemde Cirque de Gavernie.

Dag 4 • Lourdes
We genieten van een vrije voormiddag in Lourdes en kunnen de internationale eucharistieviering bijwonen. ’s Namiddags bezoeken we met 
onze gids de witte kruisweg in Lourdes. Ongeveer honderd ton marmer uit de witte bergen van Carrara waren nodig om deze kruisweg van 
zeventien staties tot stand te brengen. Een gewaagde onderneming met als grondslag de hoop, een groots kunstwerk van beeldhouwer 
Maria de Faykod.

Dag 5 • Lourdes - België
We vertrekken vroeg in de ochtend vanuit Lourdes. Via de 
autosnelwegen rijden we langs Bordeaux en Tours. In de namiddag 
rijden we via Parijs naar België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden vanwege feestdagen en 
naargelang de weersomstandigheden
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