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De parels rond 
MADRID 

6-DAAGSE CULTUURREIS 
ONTDEKKING VAN DE MOOISTE STEDEN ROND MADRID  

 
 

 
 

VERTREK: 22 MEI  2018 
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De mooiste steden rond Madrid  
 
Vijf Spaanse steden, waaronder ook Ávila,  Salamanca, Segovia, Toledo , alle door de Unesco 
als Werelderfgoed erkend, hebben zich verenigd: zij streven ernaar de belangen van hun 
cultureel erfgoed te vrijwaren en het levendig te houden. In deze steden, gelegen op de 
'Meseta', de hoogvlakte van Centraal-Spanje, voelt men de geschiedenis, mede dankzij de 
verbluffende architectuur. Indrukwekkende okerkleurige vlaktes strekken zich uit tot aan de 
heuvels waar de vele kastelen tronen die het gebied herbergt. Deze regio heeft altijd veel 
invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de Spaanse taal, op de godsdienst en op de 
cultuur. Het kloppend hart van Spanje! In 2002 was Salamanca samen met Brugge culturele 
hoofdstad van Europa ! 
 

Pluspunten 
 

 Bezoek aan het paleis  El Escorial 

 Bezoek aan het Prado Museum 

 Bezoek aan het Bernabéu stadion 

 Schitterende steden  Segovia, Avila, Salamanca en Toledo 
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Programma 
 

DAG 1:                                                                                         BRUSSEL ► MADRID -ESCORIAL 

Vlucht Brussel Madrid: aankomst om 11.50uur.  We rijden naar San Lorenzo de El Escorial  

(60 km)voor een bezoek aan het beroemde El Escorial, gelegen aan de voet van het Guadarrama 

gebergte. Dit gigantische paleiscomplex, 200 m breed en 161 m lang, werd gebouwd in 

opdracht van koning Filips II. Hij koos voor de architect Juan Bautista de Toledo, die 

bekendheid verwierf door onder meer het ontwerp van de St. Pieter kathedraal in Rome. De 

bouw duurde maar liefst 21 jaar, van 1563 tot 1584. Vanuit El Escorial bestuurde Filips II tot 

zijn dood in 1598 het immense Spaanse rijk. Hij was een fervent verzamelaar, wat duidelijk 

wordt bij ons bezoek aan het gebouw. We zien onder meer de fraaie frescoplafonds in de 

bibliotheek, de koninklijke grafkamers, de imposante basiliek met het praalgraf van Filips II. 

Wij rijden naar Madrid (50 km). Avondmaal en logies in Madrid. 

 

 
 
DAG 2:                                                MADRID 

Volle dag bezoek aan Madrid, met bezoek aan het PRADO MUSEUM, één van de grootste en 

beroemdste kunstmusea ter wereld. De collectie omvat werken van de 14e tot de 19e eeuw, 

waaronder veel Vlaamse meesters. We zien de Moorse wijk van de stad,  de Arabische vesting 

en vervolgens Los Austrias of Habsburgs Madrid. Verder gaat het langs de Calle Mayor, de 

Plaza Mayor en de  Plaza de la Villa – twee van de belangrijkste pleinen in de stad. We bezoeken 

ook  het Koninklijke Paleis.  Verderop de Gran Via en het levendige Plaza de España.  

  
 

Het stadion Santiago Bernabéu zal worden ingelast onder voorbehoud van mogelijkheden.   

Avondmaal en logies in Madrid.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/14e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
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DAG 3:                   SEGOVIA – AVILA - SALAMANCA  

In de voormiddag rit naar Segovia (85 km), beroemd om zijn  Romeinse aquaduct van Trajanus 

uit de 1e eeuw. Dit aquaduct loopt ca. 28 m hoog door  het centrum. Maar ook het unieke El 

Alcázar. Het hooggelegen deel van de Segovia is geheel ommuurd, met veel Romeinse en 

middeleeuwse monumenten,  kerken en oude parken en tuinen met sierlijke fonteinen.  

 
 

Ávila (72 km) is de hoogst gelegen stad van Spanje en wordt  omringd door een Middeleeuwse 

stadsmuur van 2,5 km lang, met 88 torens en 9 toegangspoorten. In het centrum  kunt u  een 

bezoek brengen aan de kathedraal en de Basiliek van San Vicente. 

 

 
 

In de late namiddag transfer naar Salamanca  (100km) voor avondmaal en logies in Salamanca. 

 
 DAG 4:                                      SALAMANCA             

In de voormiddag geleid bezoek aan  Salamanca. Universeel, schitterend,  jong en verguld. Het 

historisch centrum van Salamanca is door UNESCO verklaard tot Werelderfgoed. De Plaza 

Mayor, de Universiteit, de kathedralen, het Schelpenhuis… Na de lunch vrije namiddag in 

Salamanca. Avondmaal en logies in Salamanca. 
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DAG 5:                                   SALAMANCA – TOLEDO  

 
 
Vertrek naar Toledo (220km). De namiddag staat in het teken van Toledo. Het compacte Toledo 

is één van de belangrijkste oude steden van Spanje. Toledo staat bekend als de 'stad van de drie 

culturen', omdat christenen, Arabieren en joden er eeuwenlang samenwoonden. Achter de 

muren van Toledo bevinden zich kerken, synagogen, moskeeën, paleizen en burchten.  

Door de spectaculaire ligging in een lus van de rivier de Taag, fraaie herenhuizen en grote 

rijkdom aan kunstschatten is Toledo zonder twijfel een van de schitterendste juwelen van 

Spanje. Het middeleeuwse centrum is indrukwekkend want daar, te midden van de 

oorspronkelijke stadswallen, bevinden zich de unieke overblijfselen uit de rijke moors-

christelijke geschiedenis van de stad. Enkele bezienswaardigheden zijn de kathedraal, de 

kloosterkerk van San Juan en de voormalige synagoge in de oude joodse wijk. Ook kunt u het 

bekendste werk van El Greco, ‘de begrafenis van de Hertog van Orgaz’, in de San Tomékerk 

bewonderen. Deze van oorsprong Griekse kunstenaar (1541-1614) woonde en werkte het 

grootste deel van zijn leven in Toledo. Avondmaal en logies in Toledo. 

DAG 6:                                                                               TOLEDO – MADRID  ► BRUSSEL  

In de voormiddag wat vrije tijd in Toledo en omstreeks 14.00u transfer naar de luchthaven van 

Madrid (90 km). Vlucht vertrekt om 17.30u -19.45u Brussel.  
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Prijs per persoon in tweepersoonskamer: € 1.745 – prijs minstens 15 

deelnemers    -     Singletoeslag: € 380 
 

INBEGREPEN 

 Heen- en terugvluchten Brussel/Madrid/Brussel 

 Heen-en terugtransfers van Regio Oostende naar Zaventem 

 Alle luchthaventaksen (momenteel € 146) 

 Logies in ****hotels met  centrale ligging 

 4 lunches en 5 diners (water en wijnen inclusief !) 

 A/C autocar voor alle vervoer in en rond Madrid 

 Lokale Engelssprekende  gids voor alle sites en  alle entreegelden voor musea en sites 

 Nederlandstalige begeleiding gedurende de hele reis vanaf 15 deelnemers 

 Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden 

 

NIET INBEGREPEN 

 Extra hotelkosten (room service)  

 Fooien voor gids en chauffeur voor de ganse reis. 

 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN 

 Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom 

 Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom 

 Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom 

 

Hotel in Madrid: NH RIBEIRA**** 
Het moderne NH Madrid Ribera del Manzanares biedt uitzicht op de rivier de Manzanares en 

ligt op slechts 300 meter van het stadion Vincente Calderón in Madrid. Het beschikt over 

stijlvolle kamers met gratis WiFi en airconditioning. 

Alle kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv met satellietzenders en houten vloeren. La 

Ribera, het restaurant van het hotel, serveert moderne, seizoensgebonden gerechten en is 

gespecialiseerd in de Mediterrane en Spaanse keuken. In de zomer kunt u een cocktail drinken 

op het mooie terras of een keuze maken uit het snackmenu. 
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Hotel in Salamanca: Hotel Abba Fonseca **** 

Het eigentijdse hotel Abba Fonseca ligt in het historische centrum van Salamanca. Het heeft 

een oude, stenen gevel en beschikt over ruime kamers. Het hotel kijkt uit op de prachtige 

kathedraal van Salamanca en is een perfecte uitvalsbasis voor het verkennen van deze 

historische stad. 

 

 
Hotel in Toledo: Hotel Alfonso VI **** 

Het Alfonso VI is een traditioneel hotel in het centrum van de historische plaats Toledo. Het 

ligt tegenover het Alcázar en op 300 meter van de Kathedraal van Toledo. De kamers met 

airconditioning hebben uitzicht op de stad. Alle kamers van het Alfonso VI zijn voorzien van 

een satelliet-tv, een kluisje en een haardroger. Ze zijn ingericht in typisch Castiliaanse stijl en 

sommige hebben een eigen terras. In het restaurant van het Alfonso VI worden typisch 

Spaanse gerechten geserveerd.  

 
 

Inlichtingen bij reisleider : François Ghys, Rogierlaan 16/4.01 te 8400 Oostende 

tel- 059 266692   gsm- 0477 595794   francois@topoftheworld.be 

Asteria Expeditions (lic. A1095) 
Korte Zilverstraat 6, 8000 Brugge 

Tel: 050 33 25 10 - Fax: 050 33 26 10 
info@asteriaexpeditions.be 
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