
Frankrijk
Lourdes

P R I M A T O U R S

De Maria-verschijningen aan Bernadette maakten van het provinciestadje Lourdes één van de meest vermaarde 
bedevaartsoorden ter wereld. Zo’n 4 miljoen pelgrims bezoeken nu jaarlijks de Heiligdommen van Lourdes.
Tal van nationaliteiten verbroederen hier rond één geloof. Lourdes is bovendien een uiterst gezellig stadje, 
met heel veel winkels en restaurantjes, maar ook een ideaal uitgangspunt voor gezellige en leerrijke uitstappen
in de mooie natuur van de ongerepte Pyreneeën... Carolus-Prima Tours selecteerde in Lourdes een prima hotel 
voor een heel interessante prijs. 



Een inspirerende plek om helemaal tot rust te komen...

PROGRAMMA

1e dag (LD) 
Vertrek ’s morgens richting Parijs. Lunchen doen we aan boord 
van onze luxe autocar. Verder via Orléans, Limoges en Toulouse 
naar Lourdes. We checken in in Hotel Stella 3*, ons hotel voor de 
volgende 4 nachten.

2e dag (OLD)
Na het ontbijt maken we kennis met de Heiligdommen. In de 
namiddag maken we een korte wandeling langs enkele verblijf-
plaatsen van de vrome Bernadette, o.a. het gekende ‘cachot’ en 
de molen. Aansluitend wonen we de sacramentsprocessie bij.
Na het diner volgt er een kaarsjesprocessie. De stemming is er…

3e dag (OLD) 
Vandaag kunnen we een Nederlandstalige H. Mis bijwonen en het 

aansteken van de kaars. Na onze lunch maken we een prachtige 
uitstap naar de Pyreneeën. ’s Avonds vrij bezoek aan de Heilig-
dommen. 

4e dag (OLD)
In de voormiddag nemen we maar al te graag deel aan de 
internationale eucharistieviering en er wordt ons de mogelijkheid 
geboden om in groep de kruisweg mee te maken. Een heel 
unieke belevenis voor alle gelovigen in ons gezelschap. 
Vrije namiddag. 

5e dag (O)
Na een vroeg ontbijt vertrekken we huiswaarts met de nodige 
stops onderweg.

O= ontbijt L= lunch D= diner

Lourdes 5 dagen 

Begeleide verblijfsreis 
per luxe autocar.

ONZE CHAUFFEURS VERLENEN EEN DIENST OM
ONZE MENSEN VAN EN NAAR DE HEILIGDOMMEN

TE VERVOEREN. EEN SERVICE DIE ZEER
GEAPPRECIEERD WORDT !



TOESLAG: 11A: + € 50. ZEER VEEL INBEGREPEN: 4 x diner, overnachting en 
ontbijtbuffet; 3 x lunch; 1 x lunch aan boord van de autocar; reis en excursies 
met luxe autocar; deskundige begeleiding; BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 
01/11/2021. NIET INBEGREPEN: tafeldrank;
persoonlijke uitgaven; reis- en annuleringsverzekering.
REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat. 

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark 
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir. 
Programma onder voorbehoud van wijziging.

AFREIS
DATA 

5-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

24/04/2022  € 450

22/05/2022  € 450

26/06/2022  € 450

21/08/2022  € 450

11/09/2022  € 450

CAROLUS.BE

HOTEL-INFO

Hotel Stella 3* is gelegen op wandelafstand van het ‘Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes’. Alle kamers zijn uitgerust met bad of 
douche, toilet, haardroger, telefoon, TV en WiFi (gratis). In het 
restaurant worden uitstekende maaltijden geserveerd.
De bediening is vriendelijk en attent. Lift. 

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)

CAROLUS.BE


