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Lourdesbedevaarten 
kwb & Femma

Dankbaar & Hoopvol



Lourdes
Lourdes, een klein stadje aan de 
voet van de Pyreneeën, groeide 
door de verschijningen van Maria 
aan Bernadette uit tot één van de 
belangrijkste bedevaartsoorden 
ter wereld. De Heilige Grot, de 
kaarsjesprocessie en de prachtige 
basiliek maken een diepe indruk. 
Kwb en Femma trekken er sinds 
1950 jaarlijks naartoe. Onze 
hotels zijn ideaal gelegen en op 
wandelafstand van het Heiligdom. 
Op bedevaart gaan is deugd-
doend, want Lourdes is een plek 
om te bezinnen en te herbron-
nen rond leven en geloof, om tot 
rust te komen, om mensen te 
ontmoeten en samen met hen 
op weg te gaan. Maar Lourdes is 
ook de ideale uitvalsbasis voor 
het ontdekken van de schoonheid 
van de Pyreneeën. De goede mix 
van verzorgde vieringen, vrije tijd, 
ontspanning en leuke uitstapjes 
in en rond Lourdes zorgen voor 
onvergetelijke momenten.

In deze brochure vind je onze 
Lourdesbedevaarten. Maar in 2017 
organiseren we ook nog een aantal 
pelgrimstochten (wandelen) naar 
Compostela. 
Meer info op onze website 
www.govaka.be.



Geluk

Je hebt het gekregen … je rekent erop het te krijgen …
Zeker kennen we dit wanneer het gaat over geluk … 
niet enkel voor mijzelf, maar ook voor mijn geliefden … 
en waarom niet voor allen (?)

Je hebt het gekregen … dankbaar is mijn hart
Wij hebben het gekregen … dankbaar is ons hart
Waar, wanneer en hoe krijg ik de kans 
mijn (onze) dankbaarheid te uiten?

Je stelt vast dat het niet mee zit … je verlangt er echt naar
Wij stellen vast dat het niet mee zit … 
we verlangen er met zijn allen naar
Waar, wanneer en tot wie kan ik dit verlangen uitspreken?

Op eigen kracht kan geen mens zichzelf hoop geven.
Hoop moet je krijgen.
God kan hoop wekken in onze harten.

Kom met ons mee … 
wij steunen elkaar in het danken … in het hopen
Kom met ons mee … naar Lourdes … 
plaats bij uitstek van dankbaarheid en hoop
Met kwb en Femma naar Lourdes gaan … daar willen en kun-
nen we, met en voor allen, het beste van onszelf geven

Dankbaar & Hoopvol
Eens in Lourdes kan je het bede-
vaartprogramma van kwb en Fem-
ma volgen. Je bepaalt zelf waar je 
aan deelneemt. In 2017 werken we 
voor de openingsviering, kruisweg, 
verzoeningsviering en dankviering 
met een fonkelnieuw thema ‘Dank-
baar & Hoopvol’. Ook nemen we 
de tijd voor momenten aan de grot 
en de kaarsjesprocessie. Tijdens de 
trein- en vliegtuigbedevaart volgen 
kinderen tot 12 jaar een aangepast 
programma.



Met de TGV reis je comfortabel 
naar Lourdes. In jouw eigen zetel 
en in geklimatiseerde rijtuigen 
brengt de trein je vanuit Tour-
coing (Frankrijk) rechtstreeks naar 
Lourdes. Vanuit verschillende op-
stapplaatsen in West-Vlaanderen 
zorgen we ervoor dat je met de 
autocar naar het vertrekstation 
net over de grens wordt gebracht.

Een uitstekend begeleidersteam 
zorgt voor het goede verloop 
van de reis en de organisatie van 
het bedevaartprogramma. Het 
aanbod is volledig vrij en je be-
paalt zelf waaraan je deelneemt.  
Naast het eigen inhoudelijk 
programma kan je ook aansluiten 
bij de grote vieringen van het 
heiligdom. Uiteraard is er volop 
ruimte voor vrije tijd, ontspanning 

en ontmoeting. Ontdek hierbij 
de mooiste plekjes van Lourdes 
en de Pyreneeën. Je logeert in 
comfortabele driesterrenhotels 
op basis van volpension.

Kinderen & jongeren
Ook kinderen en jongeren 
beleven een heerlijke vakantietijd 
in Lourdes. De jongerenbegelei-
der organiseert voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar een aangepast 
programma met onder andere 
wandelingen, bosspelen, bezin-
ningstochten, zwemmen, een jon-
gerendaguitstap, … De kinderen 
nemen ook actief deel aan enkele 
grote vieringen. Beleef onder 
leeftijdsgenoten de unieke sfeer 
van een bedevaart! Bovendien 
genieten kinderen nog eens van 
aantrekkelijke kortingen.

Lourdes met de tGV
16 tot 21 juli 2017

Praktische informatie:

€   724 p.p. 
(basis = tweepersoonskamer)

Toeslag eenpersoonskamer: € 120
Vroegboekkorting voor 31/12/16: 
€ 10 p.p.
Korting leden Pasar, Femma en 
kwb: € 25 p.p.
Korting kinderen 0-2 jaar: 100%
Korting kinderen 3-12 jaar: 50%

Inclusief: Bustransfer naar Tourcoing, trein-
reis met 2 drankenconsumpties aan boord, 
transfers naar hotel h/t, 5 overnachtingen 
in volpension vanaf diner dag 1 tot ontbijt 
dag 6, Nederlandstalige reisbegeleiding 
en pastorale begeleiding, programma in 
Lourdes met bedevaartboekje, aandenken 
en kenteken.

Exclusief: Uitstappen ter plaatse, lunchpak-
ket op treinreis, drank bij maaltijden, 
verzekeringen, persoonlijke uitgaven.



Het vliegtuig nemen is de snelste 
manier om in Lourdes te geraken.  
In nog geen twee uur tijd vlieg je 
vanuit Zaventem naar Tarbes, op 
amper 10 km van Lourdes.  Na 
een korte transfer met de autocar 
staan we aan ons hotel. Hou er 
wel rekening mee dat je vroeg in 
Zaventem verwacht wordt. Voor 
de verplaatsing naar Zaventem 

Lourdes met het VLieGtuiG
17 tot 21 juli 2017

Praktische informatie:

€  674 p.p. 
(basis = tweepersoonskamer)

Toeslag eenpersoonskamer:  € 120
Vroegboekkorting voor 31/12/16: 
€ 10 p.p.
Korting leden Pasar, Femma en 
kwb: 25 € p.p.
Korting kinderen 0-2 jaar: 100%
Korting kinderen 3-12 jaar: 50%

Inclusief: Vluchten Brussel-Tarbes, transfer 
naar hotel h/t, 4 overnachtingen in volpen-
sion vanaf ontbijt dag 1 tot ontbijt dag 5, 
Nederlandstalige reisbegeleiding en pasto-
rale begeleiding, programma in Lourdes met 
bedevaartboekje, aandenken en kenteken.

Exclusief: Uitstappen ter plaatse, drank bij 
maaltijden, verzekeringen, transfer naar 
Zaventem, persoonlijke uitgaven.

sta je zelf in. Op de luchthaven 
wacht de begeleider je op. Deze 
vliegtuigbedevaart sluit volledig 
aan bij het programma van de 
treinbedevaart (blz. 4).



De herfstbedevaart met de 
autocar is niet alleen een klassieker 
maar ook steeds weer een voltref-
fer. Als één grote familie ben je op 
weg naar Lourdes waar je in drie 
dagen een goed uitgebalanceerd 
programma  met ervaren begelei-
ders volgt. De zeven overige dagen 
ontdekken we Frankrijk! Onderweg 
treffen we de schitterende natuur 
van de Alpen en de Pyreneeën, 
de prachtige wijngaarden van de 
Loirestreek en de heerlijke gastro-
nomie in de Provence. We speuren 
ook naar de sporen van de Oude 
Romeinen in pittoreske stadjes. 
Overnachten doen we steeds in 
uitstekende hotels.

Dag 1: Via Orléans (eigen picknick) 
bezoeken de beroemde abdijkerk in Saint-
Benoit-sur-Loire. Even verderop hebben we 
in Sully-sur-Loire de belangrijke 14-eeuwse 
vesting. In Nevers gaan we naar het schrijn 

van Bernadette. Na het diner avondwande-
ling in het oude centrum.
Dag 2: Bezoek aan het historisch belangrijk 
Paray Le Monial. Na de lunch bezoeken we 
de restanten van een 10de-eeuwse Benedic-
tijner abdij in Cluny. We reizen verder naar 
de Alpen. Overnachting in La Mure. 
Dag 3: In het bedevaartsoord Notre Dame 
La Salette, op 1800 m hoogte, genieten we 
van unieke vergezichten. Lunch in Corps. We 
rijden verder door de schitterende natuur 
van de Alpen (Via de Barrage et Lac du 
Sautet) naar de Oud-Romeinse stad Orange 
(Provence). Voor het diner bezoeken we nog 
het mooie centrum.
Dag 4: We maken een schitterende uitstap 
in de buurt van Orange. We bezoeken 
de beroemde Pont du Gard en nemen 
ruimschoots de tijd voor de middeleeuwse 
ommuurde pausenstad Avignon (met 
lunch). Nadien naar Villeneuve-les-Avignon, 
door Filips de Schone gesticht. Terug naar 
Orange voor diner en overnachting.
Dag 5: Bezoek en lunch in Carcassonne met 
zijn beroemde Cité, omgeven door een dub-
bele ommuring. Daarna verder naar Lourdes.
Dag 6, 7, 8: Drie dagen Lourdes met een 
halve daguitstap in de Pyreneeën. We vol-
gen een evenwichtig bedevaartprogramma 
met begeleiding van een eigen priester. Je 
beleeft Lourdes in al zijn aspecten.
Dag 9: We verlaten Lourdes. Via de bossen 

Lourdes met de autocar
15 tot 24 september 2017

Praktische informatie

€  1224 p.p. 

(basis = tweepersoonskamer)
Toeslag eenpersoonskamer:  € 275
Vroegboekkorting voor 31/12/16: 
€ 10 p.p.
Korting leden Pasar, Femma en kwb: 
25 € p.p.

Inclusief: Reis per luxe-autocar, overnach-
tingen in volpension vanaf diner dag 1 tot 
middagmaal dag 10, Nederlandstalige reis- en 
pastorale begeleiding, programma in Lourdes 
met bedevaartboekje, aandenken en kenteken

Exclusief: Lunch dag 1, drank bij maaltijden, 
verzekeringen, persoonlijke uitgaven.

van de Landes en de vele wijngaarden rijden 
we naar de wijnstad Bordeaux. Bezoek en 
lunch. Nadien naar het oude Tours, stad van 
de beroemde bisschop St. Martinus. Na het 
diner maken we nog een avondwandeling.
Dag 10: Aan de oevers van de Loire bezoeken 
we het gekende kasteel Chambord. Lunch in 
Orléans en nadien rijden we huiswaarts.



GroePsreiZeN Lourdes 2017 – aaNVraaG tot deeLName
Formulier op te sturen of mailen naar Reisbureau Govaka & Pasar, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel,  
info@govaka.be. Check beschikbaarheid en boek online via www.govaka.be.

LOURDES (aanduiden wat past)

  ○   trein  (16 – 21 juli)    ○   vliegtuig  (17 – 21 juli)    ○   autocar (15 – 24 september)

Correspondentieadres
Naam en voornaam:  .....................................................................................................................................................  
Geslacht:  ○  Man  ○  Vrouw
Straat + huisnummer:  ...................................................................................................................................................  
Postcode + Gemeente:  .................................................................................................................................................
Telefoon:  ............................................................... GSM:  .........................................................................................
E-mail (verplicht in te vullen):  ...............................................................................................................................................
Lidnummer kwb/Pasar/Femma:  ..................................................................................................................................

Deelnemers (inclusief aanmelder)

Noteer hier de namen van alle deelnemers waarvoor je inschrijft, inclusief jezelf.
Belangrijk: Gelieve de namen te vermelden zoals ze op de identiteitskaart of het internationaal paspoort staan.

Officiële voornaam en naam   Geslacht Geboortedatum

1

2

3

4

5

Extra
Kamerkeuze: 
O tweepersoonskamer /  O eenpersoonskamer /   O tweepersoonskamer te delen met: .......................................
Speciale wensen (vb. vegetarische maaltijden/…):  ......................................................................................................
Rolstoel nodig? Ja – Neen – Eigen rolstoel  /   Lot gewonnen bij vrienden van Lourdes? Ja – Neen 
Indien lot gewonnen, vermeld naam en adres van vereniging en gewonnen bedrag:   ............................................
..........................................................................................................................................................................................
Verzekeringen 
Indien je een annulatie- of bagageverzekering wenst af te sluiten, moet de onderschrijving en de betaling 
ervan gelijktijdig gebeuren met de boeking van je reis. De premie voor een annulatieverzekering bedraagt 3% 
van de totale reissom, de premie voor een bagageverzekering € 1,25/reisdag.
Ik wens een annulatieverzekering:   O ja  O nee   /  Ik wens een bagageverzekering:   O ja O nee

Bijzonderheden
Briefwisseling verloopt per e-mail (kruis vakje aan indien je toch per post wil ontvangen O)
Wens lid te worden van kwb   O Ja    O Neen  /   Wens lid te worden van Pasar   O Ja      O Neen
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden van Govaka (te raadplegen op www.govaka.be). Ook ver-
klaart de ondergetekende dat alle op dit formulier vernoemde deelnemers in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeren en zonder 
de hulp van derden de reis of vakantie kan volmaken.

Datum: ...................................   Handtekening: ....................................................................................................................



Reserveren:

Via je kwb- of Femma-afdeling
In je kwb- of Femma-afdeling is er 
wellicht een verantwoordelijke voor 
de Lourdeswerking (hij of zij regelt 
ook de inschrijvingen).

Op www.govaka.be
Op de website van Govaka & Pasar, 
het reisbureau van kwb & Pasar, tref 
je het volledige aanbod Lourdesbe-
devaarten met alle afreisdata. Je kan 
er ook online inschrijven.

Met het inschrijvingsformulier
Natuurlijk kan je het inschrijvingsfor-
mulier op blz. 7 gebruiken. Stuur het 
formulier op naar Reisbureau Govaka 
& Pasar, KWB & Femma bedevaar-
ten, Urbain Britsierslaan 5 – 1030 
Brussel.

Info

Lourdesbedevaarten kwb & Femma
P/A Reisbureau Govaka & Pasar 
(lic. 5417)
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
Tel. 02/246.52.46
info@govaka.be.


