LOURDES 2018
1 inschrijvingsformulier per persoon
in blokletters invullen a.u.b.

Diocesaan Werk van de Bedevaarten
Bosdreef 5, 8820 Torhout
Tel. 050 74 56 47
KBC IBAN BE84 4600 1296 1159

bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be
www.bedevaarten-bisdombrugge.be

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Dhr.

Mevr.

Mej.

E.H.

Zuster

Gelieve hieronder uw naam zoals op uw identiteitskaart in te vullen.
Naam:

Voornaam:

Straat:
Postnr.:

nr.:

bus:

Gemeente (+ deelgemeente):

E-mail:
Geboortedatum:

/

/

Telefoon:

BIJKOMENDE INFORMATIE
Kruis indien nodig aan. Tijdens de bedevaart waarvoor ik me inschrijf, wil ik gebruik maken van
mijn eigen manuele rolwagen
mijn eigen elektrische rolwagen
een manuele rolwagen die de bedevaartorganisatie in Lourdes zal huren
een scooter die de bedevaartorganisatie in Lourdes zal huren en waarvoor ik betaal (25 Eur per dag).
Ik wens te reizen in het gezelschap van:
Ik wens de kamer te delen met:
Opmerkingen:
GRAAG UW AANDACHT VOOR VOLGENDE ZAKEN:
•
Bij ernstige medische behandeling of medicatie, gelieve een doktersattest of medisch verslag van de
(huis)dokter in een gesloten omslag tijdens de bedevaart bij u te hebben. Enkel de bedevaartdokter zal –
indien nodig – deze omslag openen.
•
Tijdens elke bedevaart worden er foto’s genomen. Wil hierbij aanduiden of u akkoord gaat of niet bij
publicatie van foto’s van u op de website of in de brochure.
•
ik ga akkoord
ik ga niet akkoord
•
Wie inschrijft, aanvaardt de algemene voorwaarden zoals ze in de brochure en op de website vermeld
staan.

Ik stuur het inschrijvingsformulier op naar het secretariaat van Vlaanderens Bedevaarten vzw:
Bosdreef 5 – 8820 Torhout. Er volgt een reisbevestiging met factuur.

BETALING
Ik betaal de volledige som onmiddellijk na de inschrijving.
Ik betaal na inschrijving het voorschot van 250 EUR
en ik betaal het saldo van ………….. EUR ten laatste één maand voor de afreis.
op het rekeningnummer KBC IBAN BE84 4600 1296 1159 van het Vl. Bedevaarten. (BIC KREDBEBB)
Datum:

Handtekening:

Bij onduidelijkheid, aarzel niet om het secretariaat te contacteren! Meer info vindt u ook op de brochure of op onze website.

KEUZE BEDEVAART - LOURDES
Ik teken in voor de ÉÉNDAAGSE LOURDESbedevaart per vliegtuig
van dinsdag 1 mei 2018 vanuit Oostende
Basisprijs

(370 EUR voor 15 feb 2018; 395 EUR na 15 feb 2018 – kind t.e.m. 12 jaar: 335 Eur / 360 Eur):

Middagmaal

(25 EUR):

Annuleringsbijdrage

EUR
EUR

(8 EUR):

EUR

Huur scooter (25€)

TOTAAL REISBIJDRAGE

EUR

Ik teken in voor de LOURDESbedevaart PER TGV vanuit Tourcoing
van 24 t.e.m. 30 mei 2018
van 15 t.e.m. 21 juli 2018
Een accueil is een onthaalcentrum met aangepaste infrastructuur voor zorgbehoevenden (bv. aangepaste bedden).

Basisprijs
- Mei:
Hotel Eliseo (775 Eur)
Hotel Astrid (775 Eur)
Hotel Lys de Marie verder afgelegen (570 Eur)
Accueil Saint Frai
Ik ga mee als zorgbehoevende
- Juli:

ja

(650 Eur)

neen

Hotel Eliseo (775 Eur)
Hotel Astrid (775 Eur)
Hotel Roissy (775 Eur)
Hotel Lys de Marie verder af gelegen (570 Eur)
Accueil Notre Dame (650 Eur)
Ik ga mee als zorgbehoevende

ja

Toeslag treinreis 1

klas

EUR

neen

- Ik ga mee als vrijwilliger. Taak:………………………….……………………………………………………..
ste

EUR

EUR
EUR

niet voor zorgbehoevenden (65 EUR)

Toeslag éénpersoonskamer
mei: Astrid en Eliseo + 180 Eur, Lys de Marie + 120 Eur
juli:

EUR

Astrid en Eliseo + 180 Eur , Roissy + 165 Eur, Lys de Marie + 120 Eur

Transfer autocar Tourcoing (heen en terug) vanuit
Brugge

(25 Eur)

Roeselare

Vermindering 3 of 4-persoonskamer
Vermindering kinderen

(22 Eur)

Kortrijk

(20 Eur)

(- 15 EUR per volwassene, enkel in hotel)

(t.e.m. 6 jaar: - 50%, 7 t.e.m. 12 jaar: - 30% op basisprijs)

TOTAAL REISBIJDRAGE

EUR
EUR
EUR
EUR

15 Eur; van 4 t.e

Ik teken in voor de LOURDESbedevaart PER VLIEGTUIG
van 16 t.e.m. 20 juli 2018 vanuit Zaventem

Basisprijs: hotel Roissy
Annuleringsbijdrage

(695 EUR):

EUR

(15 EUR):

EUR

Toeslag éénpersoonskamer (140 EUR):
Vermindering 3 of 4-persoonkamer (-9 Eur per persoon):

EUR
EUR
TOTAAL REISBIJDRAGE

EUR

TE BETALEN
Totaal reisbijdrage
+ huur scooter

EUR

(zie hierboven)

EUR

(mei: + 125 Eur, juli: + 125 Eur)

+ steun voor ziekendienst (vrije bijdrage)
- vermindering gewonnen Lourdesbeurs – lot vrienden van Lourdes
Waar gewonnen? Adres:
TOTAAL TE BETALEN

EUR
EUR
EUR

