
1     QUAI SAINT-JEAN 
LES LAVANDIÈRES 
Het nieuwe beroep van 
wasvrouw deed zijn intrede na de 
verschijningen, toen er steeds meer 
hotels kwamen.

2    PONT SAINT-MICHEL 
Deze brug is de belangrijkste 
toegang tot het heiligdom sinds de 
totstandkoming van de rechtstreekse 
route naar het station.

3    MOULIN GRAS 
Na de verschijningen verhuisde de 
familie Soubirous van de voormalige 
gevangenis naar de Moulin Gras.

4    MOULIN DE BOLY 
Bernadette Soubirous werd op 7 
januari 1844 geboren in de Moulin 
de Boly. Zij bracht er haar jeugd door 
en woonde hier tot haar tiende.

5    OUDERLIJK HUIS 
Vroegere rue des Moulins. De 
familie Soubirous woonde hier op 
vijf plaatsen, waaronder de Moulin 
de Boly, het ouderlijk huis en de 
Moulin Gras.

6    QUARTIER DES CAGOTS
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 Veel inwoners van deze geïsoleerde 
wijk verdienden hun brood in de 
houtverwerking.

8    ANCIEN HOSPICE 
In dit voormalige hospice ging 
Bernadette tussen 1858 en 1866 
naar school voordat ze naar Nevers 
vertrok.

9    STATION LOURDES 
Het station werd op 9 maart 
1866 geopend en is erg belangrijk 
geweest voor de ontwikkeling van de 
pelgrimstochten naar Lourdes.

10     PLACE JEANNE D’ARC 
ET PONT DES ARRIEUX 
De pont des Arrieux was een brug over 
de Lapacca-beek, die tegenwoordig 
ondergronds loopt.  
De Place du Lapacca werd omgedoopt 
tot Place Jeanne d’Arc nadat Jeanne in 
1909 zalig werd verklaard.

11    FONTAINE AUX 
TROIS BECS 
De oudste fontein in Lourdes, die 
zijn naam dankt aan zijn drie 
spuitmonden.

12    PASTORIE VAN  
ABT PEYRAMALE 
Dit is de pastorie waar Bernadette 
in 1858 aan abt Peyramale kwam 
vertellen dat zij verschijningen had 
gehad.

13    DOOPVONT 
Dit doopvont uit de romaanse 
tijd stond oorspronkelijk in de 
Sint-Pieterskerk en werd in 1844 
gebruikt bij de doop van Bernadette 
Soubirous.

14    GEVANGENIS 
De oude stadsgevangenis, waar 
Bernadette en haar familie ten tijde 
van de verschijningen woonden.

15    CIMETIÈRE DE L’ÉGALITÉ 
Deze begraafplaats werd hier in 
1800 aangelegd. Het is de laatste 
rustplaats van vele bekende mensen 
uit Lourdes, waaronder de familie 
Soubirous.

16    OUDE BRUG 
De historische route die Bernadette 
volgde als zij naar de grot ging.

17    SINT-JOZEFPOORT 
De toegang tot het heiligdom. Hier liep 
Bernadette op 11 februari 1858 langs 
op weg naar de grot van Massabielle.

VOOR WIE  
MEER WIL ZIEN...
De volgende bezienswaardigheden maken geen deel uit van 
de wandeling en liggen wat verder weg. U vindt ze op de 
toeristische plattegrond van het Office de Tourisme.

www.lourdes-infotourisme.com

Meer informatie is verkrijgbaar op het Office de Tourisme 
+33 (0) 5 62 42 77 40 - www.lourdes-infotourisme.com
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PIC DU JER
Dit was de tweede toeristische kabelbaan in Frankrijk. 
Hij werd in juni 1900 geopend.

 59 Avenue Francis Lagardère - Ten zuiden van de 
stad, richting Argelès-Gazost

ÉGLISE DE SAUX
Deze kerk dateert uit de twaalfde en dertiende eeuw 
en kreeg in de zeventiende eeuw zijn huidige vorm.

 Hameau de Saux  
Ten noorden van de stad, richting Tarbes

LAC DE LOURDES
Dit laag gelegen gletsjermeer (422 m) is ontstaan door de 
ophoping van water achter de morene van de oude gletsjer van 
Argelès en maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. De 
informatieborden vertellen het verhaal van het veen bij dit meer.

 Chemin du Lac - Ten westen van de stad, richting Pau via 
Soumoulou/A64

CHÂTEAU DE SOUM
In de jaren 1900-1901 voor de familie Fourneau 
gebouwd door architect Jean-Marie Lacrampe uit 

Lourdes. Tot 2010 was de rechtbank er gehuisvest. 
 Rue Edmond Michelet

ÉGLISE D’ANCLADES
Het dorp Anclades ligt buiten de parochie van Sarsan en 

heeft zijn eigen romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. In de 
zeventiende eeuw werd de kerk verbouwd.

 Hameau d’Anclades 
Ten oosten van de stad, richting Bagnères-de-Bigorre.

HALLES DE LOURDES
Deze markthallen in de stijl van de Franse architect 
Baltard werden in 1892 door de gemeente Lourdes 

overgenomen.
 Place du Champ Commun

MAIRIE DE LOURDES
In deze oude particuliere villa is sinds 1941 het 
gemeentehuis van Lourdes gevestigd.

 2, rue de l’Hôtel de Ville

7

© Collection privée - Collection Archives municipales - Collection Musée Pyrénéen - Photo Billard-Perrin 1865 Niet op straat weggooien. 



STAP VOOR STAP AL HET MOOIS 
VAN DE STAD ONTDEKKEN.

WANDELEND
DOOR LOURDES

2 THEMA 
WANDELINGEN
   HET LEVENSPAD VAN BERNADETTE
   LOURDES IN DE MIDDELEEUWEN

A     CHAPELLE SAINT-
JEAN DES CAGOTS 
De mensen die in deze geïsoleerde 
wijk woonden, werden destijds 
«cagots» genoemd. Zij hadden hun 
eigen kapel, de kapel van de Heilige 
Johannes.

B     TOUR DU BAÜS 
 Deze voormalige toren en stadspoort 
werd afgebroken om pelgrims en hun 
rijtuigen meer ruimte te geven.

C   TOUR DU GARNAVIE 
  Deze toren heette vroeger de 

Tour de Guigne en werd in 1994 
gerestaureerd. Hij draagt de naam 
van de wijk waar hij staat. Het is een 
van de belangrijkste overblijfselen 
van het middeleeuwse Lourdes.

D    TOUR DE  
LA BONNETTE 
Deze toren werd op een kleine rots 
gebouwd voor de verdediging van de 
zuidwestelijke hoek van de eerste 
ommuring van de middeleeuwse 
stad.

E    CHÂTEAU FORT 
Dit middeleeuwse gebouw was 
oorspronkelijk een verdedigingswerk 
maar werd later een 
staatsgevangenis. Tegenwoordig is 
het Musée Pyrénéen er gevestigd.

F    RUE ET CHAUSSÉE 
DU BOURG 
De rue du Bourg, ook wel rue Noble 
genoemd, was de belangrijkste 
straat van de stad. Er zijn nog enkele 
herenhuizen uit de zeventiende en 
achttiende eeuw te zien.

G    VOORMALIGE 
ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Kerk uit de elfde eeuw, afgebroken 
in 1904-1907.

H    ÉGLISE PAROISSIALE 
DU SACRÉ-COEUR 
Deze parochiekerk werd tussen 
1875 en 1936 gebouwd ter 
vervanging van de vroegere Sint-
Petruskerk. Daar stond het doopvont 
dat werd gebruikt bij de doop van 
Bernadette.

I    PORTE DES ARRIEUX 
De noordelijke toegang tot de stad. 
Hier stond de Arrieux-poort en de 
brug over de Lapacca.

J    PORTE  
D’EMBARRÈRE - 
RAMPE DU FORT 
Voormalige stadspoort met toren 
bij de ruiteringang van het fort, 
afgebroken in 1810.

K    JARDINS SUSPENDUS 
Terrastuinen aan de voet van het 
kasteel. Zij dienden afwisselend als 
moestuin, kippenren, openluchtstal 
voor varkens en droogplaats voor het 
wasgoed van het garnizoen, en later 
van herbergiers en familiepensions.
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