Lourdes 2018
Pastorale zone Leuven aan de Dijle

Beste medegelovigen,
We werken nu al meer dan één jaar aan onze zone.
In de zoneploeg stelden we ons de vraag hoe we elkaar nog beter zouden kunnen leren
kennen. Welke initiatieven zouden we hiertoe kunnen nemen?
Toevallig werd ons een mogelijkheid of opportuniteit aangereikt.
Laten we een busreis naar Lourdes organiseren!
We willen dus naar Lourdes gaan van 24 september tot 28 september 2018.
Bij deze worden jullie (jij en je partner) uitgenodigd om mee te gaan.
Het programma en meer informatie vind je op de volgende bladzijden.
Omdat we vrij snel dienen te bevestigen, vragen we je om in te schrijven
via email bij: vandebergh.d@gmail.com
via het inschrijfstrookje, te bezorgen aan Dominique Vandebergh.
We sluiten de inschrijvingen op 22 mei 2018.
Met vriendelijke groeten.
Namens de zoneploeg,
Dominique Michaux & Dominique Vandebergh.

----------Wij, ……………………………………… en ………………………………………… (namen)
woonachtig: ………………………………………………………………….. (adres)
contactgegevens: tel./gsm.: …………………………….
willen inschrijven voor de reis naar Lourdes van de Zone.
Handtekening

Pastorale zone Leuven aan de Dijle
Programma 5 dagen Lourdes, 24 september tot 28 september,
onder de leiding van Z.E.H. Dirk De Gendt.
DAG 1: Maandag
07.30 uur : Vertrek Leuven
09.30 uur: stop Péronne
10.00 uur : vervolg richting Parijs - Orléans
13.00 uur : middagstop omgeving Orléans
14.00 uur: vervolg richting Vierzon - Châteauroux - Limoges
16.30 uur: stop omgeving Limoges
17.00 uur : vervolg tot Brive-la Gaillarde
19.00 uur: aankomst hotel
20.00 uur: avondmaal + vrije tijd + overnachting
DAG 2: Dinsdag
06.00 uur: wekken
06.30 uur : ontbijtbuffet
07.00 uur: bagage laden + vertrek richting Toulouse
09.30 uur : stop omgeving Toulouse
10.00 uur : vervolg richting Lourdes
12.30 uur : aankomst hotel + bagage + middagmaal + kamerverdeling
14.45 uur : verzamelen ingang hotel en vertrek naar Heiligdom.
Bezoek aan het Heiligdom en het stadje Lourdes
17.30 uur : einde geleid bezoek en terugkeer naar hotel
19.00 uur : avondmaal
20.30 uur : verzamelen ingang hotel en vertrek naar Heiligdom
21.00 uur : Kaarskesprocessie
22.00 uur : einde processie en terug naar hotel
DAG 3 : Woensdag
Vrij ontbijt vanaf 06.30 uur tot 09.00 uur
voormiddag mogelijkheid deelname aan de Internationale mis om 09.30 u
12.00 uur: middagmaal
13.30 uur : verzamelen ingang hotel en vertrek naar Gavarnie
16.30 uur : vertrek in Gavarnie
18.30 uur: aankomst hotel
19.00 uur: avondmaal en vrije tijd

DAG 4 : Donderdag
Vrij ontbijt vanaf 06.30 uur tot 09.00 uur
Mogelijkheid deelname aan de Vlaamse mis - kruisweg -of vrij bezoek in het Heiligdom
12.00 uur: middagmaal
Namiddag mogelijkheid bezoek Pic Du Jer (vooraf inschrijven € 13 pp)
En/of petit train en petit Lourdes
19.00 uur: avondmaal en vrije avond
DAG 5 : Vrijdag
06.00 uur : wekken - ontbijt - laden bagage
07.00 uur : vertrek huiswaarts via Tarbes - Pau - Mont-de-Marsan - Langon -Bordeaux
10.00 uur stop omgeving Blaye
10.30 uur : vervolg richting Parijs via A10
l3.00 uur: : middagstop Châtellerault
14.00 uur: vervolg richting Orléans - Parijs
17.00 uur : stop omgeving Parijs
l7.30 uur : vervolg richting Senlis-Péronne
20.00 uur: stop avondmaal Péronne
21.00 uur: richting Belgische grens - Valenciennes - Mons en Leuven
OPGELET:
- Opgegeven uren zijn steeds onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden
naargelang de omstandigheden !
- De bezoeken en uitstappen Petit Lourdes, Pic du Jer zijn facultatieve uitstappen en ter
plaatse te bestellen en betalen € 13.
- De prijs zal rond € 400,00 per persoon in volpension draaien op voorwaarde dat we het
minimum aantal van 40 deelnemers halen.

