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Lourdes, hét Franse bedevaartsoord bij uitstek, het trefpunt 
van gelovigen, uit alle hoeken van de wereld. Als je dan nog 
bedenkt dat het gelegen is in het midden van de ongerepte na-
tuur van de Pyreneeën, dan zal het niemand verbazen dat jaar-
lijks zowat vier miljoen mensen de weg naar Lourdes vinden. 

Tijdens ons verblijf krijgt u ruim de kans om Lourdes beter te leren 

kennen. We maken o.a. kennis met het Lourdes van Bernadette. Onze 

gids maakt u graag wegwijs in het centrum en alle heiligdommen. U 

krijgt de gelegenheid om de internationale mis bij te wonen. Ook de 

Nederlandstalige mis kunt u bijwonen, die wordt gevolgd door een 

begeleide kruisweg.

Omdat de omgeving van Lourdes veel meer te bieden heeft dan de 

rol van bedevaartsoord, nemen onze chauffeur en gids u graag mee op 

stap tijdens enkele excursies.

GAVARNIE
Via een prachtige weg door de bergen komen we in Gavarnie, een 

klein Pyrenees dorpje. We verkennen deze regio te voet, te paard 

of per ezel. Het mythische Cirque de Gavarnie is sinds 1997 door 

de UNESCO opgenomen voor zijn natuurlijke en culturele waarden. 

Bewonder hier vooral de waterval, de hoogste van Europa!

BARTRÈS EN OMGEVING
Nauwelijks 3 kilometer ten noorden van het centrum van Lourdes ligt 

het gehucht Bartrès. Hier verbleef Bernadette kort na haar geboorte 

bij de familie Arravents. Later kwam ze hier vaak terug om schapen te 

hoeden. Op de plaats waar ze gewoonlijk bij haar kudde was, staat nu 

een kapelletje. 

STADSBEZOEK PAU
Bezoek aan Pau, hoofdstad van de Atlantische Pyreneeën, met het 

prachtige kasteel van Hendrik IV en de vele trendy winkels. Gelegen-

heid tot shopping of bezoek musea.

COL DU TOURMALET
De Col du Tourmalet is een bergpas in de Pyreneeën. De 2115 meter 

hoge passage is vooral bekend geworden dankzij de Ronde van Frank-

rijk, waarin ze in 1910 voor het eerst werd opgenomen. Geen enkele 

andere berg is sindsdien zo vaak beklommen als de Tourmalet. Voor 

wie geen hoogtevrees heeft en ook eens wil proeven van het unieke 

Pyreneeënlandschap van de Ronde van Frankrijk, is dit een bijzonder 

leuke uitstap.

HOTEL DES ROSIERS 
vol pension
Gerenoveerd hotel met restaurant, bar en lounge. Alle kamers zijn uitgerust met 
badkamer met bad of douche en toilet. ’s Avonds kunt u tot rust komen in de tuin 
en op het schaduwrijk terras met zicht op de Gave, de Pic du Jer en de Pyreneeën.

7 DAGEN   LOURDES

AFREIS: 5 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 595,-
Toeslag single: € 125,-
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