
Samen tijd maken voor ont-
spanning en zelf tot rust 
komen?  Dat kan tijdens onze 
inspiratiereis naar Lourdes. 
Geen klassieke bedevaart maar 
een cocktail van Lourdes-
ingrediënten vermengd met 
onze OKRA-touch! 

Zo ben je tijdens deze inspiratie-
reis goed omringd door onze 
OKRA-begeleiders die garant 
staan voor een zorgeloze organi-
satie en prima begeleiding zowel 
onderweg als in je hotel en tij-
dens elke activiteit. Daarenboven 
is het aanbod aan activiteiten nog 
nooit zo uitgebreid geweest. Je 
kan kiezen voor:

- alle activiteiten uit een 
  zelfde programma óf 
- van dag tot dag wisselen en 
  zo een gevarieerd programma  
  samenstellen. 

Inspiratiereis Lourdes
In deze flyer vind je meer details over elk programma. Sommige activiteiten zijn gratis, andere 
betalend (bovenop de kostprijs). De exacte prijs zal in het voorjaar bekend zijn. Naargelang de 
keuze die je maakt, zal je kort voor vertrek uitgenodigd worden om jouw activiteiten te kiezen en 
het bedrag ervan te betalen.

Een programma op maat van je 
interesses dus! Dit maakt deze 
inspiratiereis uniek: je kunt proe-
ven van Lourdes en je elke dag 
laten verleiden door een of ande-
re extra activiteit. Of je laat je 
volledig onderdompelen in de 
sfeer van Lourdes en haar 
heiligdom.

Deze inspiratiereis en haar  
omkadering bieden we tegen een 
scherpe prijs aan:
- verplaatsing met de TGV (18-24 

mei): 870€ (inclusief verplaat-
sing naar Tourcoing vanuit de 
vijf provincies)

- verplaatsing met de autocar  
(16-24 mei): 1370€

- verplaatsing met de eigen 
wagen: 555€

Je verblijft in Lourdes in verzorgde 
driesterrenhotels met een 
familiaal karakter.

OP ONTDEKKING MET DE FIETS

Rit 1: Lourdes – Horgues – Lourdes 
Een opwarmertje op onze eerste dag in Lourdes: 60 km, 980 m

Rit 2 : Lourdes – Luz St.-Sauveur – Col du Tourmalet – St. Marie 
de Campan – Lourdes
Een stevige fietstocht langs de hoogste Franse bergpas. 
Eventueel kan deze rit nog uitgebreid worden met de Col 
d’Aspin of Luz Ardiden (113km, 2845m)

Rit 3 : Lourdes – St. Pé de Bigorre – Bartres – Lourdes
We doen het vandaag wat kalmer aan (104 km – 1117 m)

Rit 4 : Lourdes – Col de l’Aubisque – Col du Soulor – Lourdes 
(120 km – 2780 m – evt. Uitbreiding met Marie-Blanque
 140 km – 3340 m)

Rit 5 : Lourdes - Hautacam 
Met de training van de voorbije dagen, is deze rit een leuke 
uitdaging: 60 km waarvan 16km om 1200m te klimmen

Elke dag een stevige fietsuitstap met jouw racefiets. Vooraf organiseren we een aantal trainingsritten om je voor te 
bereiden en na te gaan of je de uitdaging aankunt. Wij vervoeren je racefiets vooraf met de vrachtwagen tot Lourdes 
terwijl jij comfortabel met de TGV naar Lourdes reist. Ter plaatse organiseren we elke dag een begeleide fietstocht, 
mét volgwagen (max. 25 fietsen!). Je verblijft in Lourdes in volpension, met versterkende maaltijden. Uiteraard geniet 
je ook van alle faciliteiten waarvan de TGV-reizigers genieten: shuttle vanuit elke provincie tot Tourcoing, lunchpakket-
ten en drankjes op de trein, enz. Dit aparte programma kost 530€ bovenop de TGV-prijs.
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Inspiratieprogramma
‘Asjeblieft’ is de rode draad doorheen deze 
inspiratiereis, met prachtig-verzorgde OKRA-
vieringen, het klassieke Lourdes-aanbod 
van het heiligdom, en een ontspannend 
inspiratieprogramma-aanbod.

Deelname aan onze OKRA-vieringen:
- openingsviering rond het thema ‘Asjeblieft’
- viering aan de grot
- vevrijdingsviering
- zendingsviering

Deelname aan het Lourdes-aanbod:
- Internationale viering
- Gezamenlijke kruisweg
- Mariale processie (kaarskesprocessie)
- Sacramentsprocessie

Ons OKRA-aanbod met een plus:
- Geloofsgesprek
- Filmavond over het leven van Bernadette
- Wandeling met een plus naar Bartrès



TE VOET DE PYRENEEËN IN
Stevige (halve) dagwandelingen aan de voet van de 
Pyreneeën: 14 tot 20 km door het berglandschap rond 
Lourdes. Degelijke wandelschoenen (bergschoenen) en 
een goeie conditie zijn een absolute must! Dit program-
ma is gratis, behalve evt. gebruik van openbaar vervoer 
ter plaatse.

Wandeling 1: Lourdes – Bartrès -Lourdes
Een halvedagwandeling van 14km (in tegenstelling tot het-
zelfde thema in het programma ‘Bewegen en ontspannen’ 
komen we ook te voet terug)

Wandeling 2: Lourdes – St.-Pé de Bigorre – Lourdes
Een dagwandeling van 21km, stroomopwaarts langs de heu-
velachtige oevers van de Gave

Wandeling 3: Pic du Jer
Een halvedagwandeling naar de bergtop die Lourdes domi-
neert. Eens buiten Lourdes wacht ons een stevige klim tot 
op de top!

Wandeling 4: Lourdes – Lac de Lourdes – Lourdes
Een halvedagwandeling naar dit gletsjermeer middenin een 
waardevol natuurgebied.

Wandeling 5: Tarbes – Lourdes
Een stevige wandeling van 20km door de typische bosrijke 
heuvels in deze streek!

Wandeling 6: Cauterets – Pont d’Espagne
Een pittige bergwandeling van 13 in het Nationaal Park van 
de Pyreneeën.

Wandeling 7: Boswandeling Lourdes
Een ontspannende, rustige wandeling doorheen het bos van 
Lourdes. Je hebt de keuze tussen een traject van 1u30 en 3u. 

Filmavond ‘Je m’appelle 
Bernadette’ De film neemt 
je mee naar de 19de eeuw 
en geeft je een historische 
inkijk in die tijd.

Zangavond

Gezelschapspellenavond: 
een aanbod waarbij ont-
moeting en ontspanning 
samen gaan.

Kubb en Crossboccia
Twee buitenspellen die 
zelfs zonder enige ervaring 
voor veel plezier zorgen.

Fietstocht ‘La voie verte 
du Gave’ - We huren moun-
tainbikes en fietsen aan 
een rustig tempo 28km 
stroomopwaarts langs 
de Gave.

Bezoek aan het kasteel 
van Lourdes
Een bezoek aan de donjon 
die eeuwenlang zo’n belang-
rijke rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis van Lourdes.

Zoektocht door Lourdes
Een leuke manier om met 
ons uitgestippelde traject 
een ‘ander’ Lourdes te ont-
dekken.

Bezoek Cité St.-Pierre
Een rondleiding in dit ont-
haalcentrum dat mensen 
met beperkte financiële 
middelen de kans biedt om 
naar Lourdes te komen.

Gesprekstocht naar Bartrès
Een gesprekswandeling 
brengt ons 5km buiten 
Lourdes waar Bernadette 
een deel van haar jeugd 
doorbracht. We komen 
terug met de bus.

Rust in Lourdes
Een museumbezoek, een 
wandeling in de voetsporen 
van Bernadette, of gewoon 
samen genieten op een 
terrasje of op een rustig 
bankje langs de Gave.
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Elke dag organiseren we overdag en ’s avonds een 
gevarieerd aanbod voor wie het rustig aan wil doen.

Reis comfortabel met een autocar naar Lourdes en laat je 
onderweg verleiden door steden als Reims, Langres, 
Oradour-sur-glane, Rocamadour, Toulouse. Onze reisbe-
geleiders hebben een interessant programma uitgewerkt 
dat elke toerist doet likkebaarden! 

Maar ook wie met de TGV of eigen wagen reist, kan de 
omgeving van Lourdes verder ontdekken met de autocar. 
Sommige uitstappen duren de hele dag, andere een 
halve dag.

Onze klassiekers
- Gavarnie & Pont d’Espagne
- Lac D’Artouste & Col du Pourtalet

Onze culturele/culinaire nieuwkomers
- Spiritualité & spiritueux (met bezoek en degustatie in 

o.a. Château Cassaigne)
- Garaison (met o.a. bezoek aan La Biscuiterie Vedere)
- La route du chocolat (met o.a. bezoek aan meester 
 confiturié La Feérie Gourmande)
- De vin ou de devin Madiran en/of Jurançon 
 (met o.a. wijproeverij)
- Le bonheur est dans le Gers (met o.a. bezoek aan 

Armagnac-stokerij)
- Sur le chemin de Saint Jacques (op de weg naar 

Compostela)
- Côte Basque-Biarritz (bezoek aan deze Baskische 
 parel aan de Atlantische Oceaan

Elke uitstap wordt aangebo-
den vanaf 30 inschrijvingen, 
alle details van dit keuzepro-
gramma verwachten we vanaf 
half februari.
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