
DEELNAMEPRIJZEN BEDEVAART NAAR LOURDES VAN 14 TOT 20 JULI 2023 MET TGV 

 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk in te schrijven zodat een goede organisatie 
van de bedevaart mogelijk is. Waarvoor onze dank! 

 

Hotel Tarief per persoon 
(incl. BTW) 

Tarief singletoeslag 
(incl. BTW) 

Stella (***) (VOLZET!) 
 

892 € 159 € 

Astoria Vatican (***) 
 

933 € 118 € 

Roissy (****) 
 

1047 € 205 € 

Saint-Sauveur (***) 
 

1059 € 205 € 

Panorama (****) 
 

1112 € 235 € 

Jongerengroep JOLO 
(vanaf 16 tot en met 25 jaar) 
Verblijf in Foyer Hospitalet 
 

Studenten: 350 € 
Werkenden: 500 € 

 
 

65 € 

Gezinsgroep FALO  
Verblijf in Pension Familiale 
Info: roos.wittevrongel@telenet.be 

636 € 45 € 

Kind 1 tot en met 11 jaar:  - 50 % korting 
Kind 12 tot en met 15 jaar: - 40 % korting 

(enkel toepasbaar indien de kamer gedeeld wordt met een ouder) 
Er is tegelijkertijd ook een ziekenbedevaart voor personen met nood aan verhoogde medische zorg 
en met verblijf in Accueil Notre Dame. Vieringen en activiteiten worden samen met de 
hotelbedevaarders georganiseerd. 
Info en inschrijvingen:  Stichting Ziekenwerk 
    ziekenwerk@bisdomgent.be 
    gsm: 0465 08 17 72 

 
Inbegrepen in deze tarieven: 
- verblijf in volpension vanaf het avondmaal op 14/7 tot en met het ontbijt op 20/7.   
- verblijfstaks. 
- vervoer (H/T) met autocar naar het vertrekstation Tourcoing. 
- TGV Tourcoing - Lourdes 
- vervoer (H/T) van het station Lourdes naar de hotels. 
- drankjes op de TGV bij heen- en terugreis, lunchpakket op terugreis. 
- bedevaartgids en kenteken. 

 
Niet inbegrepen: 
- dranken bij maaltijden. 
- lunchpakket op heenreis. 
- andere kosten en inkomgelden. 
- uitstappen en excursies. 
 

Men kan, indien gewenst, een annulatieverzekering aanvragen via het inschrijvingsformulier. 

 
Secretariaat bedevaarten bisdom Gent 

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker 
Email: Bedevaarten@bisdomgent.be 

Mobiel: 0465 08 08 47 
 

Openingsuren:  Januari t.e.m. juni: elke eerste en vrijdagnamiddag van de maand. 
Juli t.e.m. december: elke derde vrijdagnamiddag van de maand.  
Gesloten tijdens georganiseerde bedevaarten 


