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Tweetalig begeleide reisLOURDES, MEER DAN EEN 
RELIGIEUZE ERVARING FRANKRIJK 5 DAGEN

HÔTEL LE MÉDITERRANÉE **** 
Le Méditerranée ligt centraal in Lourdes, vlak bij de heiligdommen. Dit 
moderne hotel ligt aan de oever van de rivier de Gave de Pau  De open-
bare bus stopt voor het hotel en biedt een rechtstreekse verbinding 
met de heiligdommen. In het hotel kan u heerlijk genieten van een 
aperitief of een slaapmutsje aan de bar of tot rust komen met een 
bakje koffie of thee in het salon. Het restaurant serveert u traditionele 
en authentieke Franse gerechten.  De kamers van het hotel beschik-
ken over airco, flat screen tv, balkon en badkamer. Alle badkamers be-
schikken over een bad / douche, toilet, haardroger en gratis toiletar-
tikelen. Niet onbelangrijk: het hotel beschikt eveneens over meerdere 
liften, receptie 24/24 u, souvenir winkel en gratis Wifi in het hele hotel.

PROGRAMMA
Dag 1
Vertrek omstreeks 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekplaats. De reis 
gaat over Rijsel en Parijs. Halte voorzien met mogelijkheid voor een 
middagmaal. Verder langs de Franse autowegen richting Orléans, Tours 
en Bordeaux, Lourdes. Installatie in het hotel, diner & overnachting.
Dag 5
’s Morgens vroeg verlaten we de kamers en reizen we, na het ontbijt, 
terug naar België. Via Bordeaux, Tours en Orléans. Halte voorzien met 
mogelijkheid tot een facultatief middagmaal. Verder langs de snelwe-
gen via Parijs en Rijsel. Aankomst omstreeks 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Dagtrip in de Pyreneeën met mogelijkheid € 33,00 p.p. 
tot shopping in Spanje
Cirque de Gavarnie € 26,00 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar met on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco.
• 4x overnachting in een viersterrenhotel vlak bij de grot van Lourdes in een standaard 

kamer met bad/douche en toilet.
• 4x ontbijtbuffet
• 3x middagmaal
• 4x avondmaal

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De lokale taks van € 2,10 p.p.p.n. moet in de receptie van het hotel betaald wor-

den bij aankomst. 
• Programma en toegangsgelden
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 4,00 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De 
vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon)
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en privacy

REIZEN TIJDENS DE DAG

Prijs per persoon - 5 dagen - Volpension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

11/04 – 18/04 – 25/04 – 02/05 – 09/05 
– 16/05 – 23/05 – 30/05 – 06/06 – 13/06 – 
20/06 – 27/06 – 04/07 – 11/07/2022

€ 350,36 € 332,84

15/08 – 22/08 – 29/08 – 05/09 – 12/09 – 
19/09 – 26/09 – 03/10/2022    

€ 384,40 € 365,18

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single ............................................................................................................ € 139,00
Royal Class ....................................................................................................€ 20,00
3de volwassene in de kamer ** ................................................................ - € 20
Kind 0 – 3 jaar ** ............................................................................................- 65 %
Kind 4 – 7 jaar ** .............................................................................................- 35 %
Kind 8 – 12 jaar** ............................................................................................- 20 %

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Sfeer, cultuur,  

natuur & religie

Tophotel




