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Madrid en omgeving 
Groepsreis 22 tot 29 september 2019 
 

Madrid is met 3,5 miljoen inwoners de grootste stad van Spanje. Het is het 

politieke, economische en culturele centrum van het land. Het is tegelijk ook een 

ideale uitvalsbasis voor bezoeken aan andere belangrijke steden. In het 

programma van deze groepsreis zijn Salamanca, Segovia, Ávila, Toledo, Cuenca 

opgenomen. 

 

Programma 
  

Zondag 22/09 

‘s Ochtends: rechtstreekse vlucht van Brussel naar Madrid. 

Transfer naar El Escorial en bezoek aan het immense klooster en kasteel. 

El Escorial werd gebouwd onder Filips II in de 16de eeuw. Staat op de Werelderfgoedlijst 

van UNESCO. 

Transfer naar Segovia: check-in en avondmaal in het hotel (voor 2 nachten). 

 

Maandag 23/09 

De hele dag bezoek aan Segovia met bezoek aan de kathedraal en de Alcazar. 

In de stad zijn veel Romeinse en middeleeuwse monumenten te zien. Het Romeinse 

aquaduct van Trajanus, uit de 1ste eeuw, loopt ca 28 m hoog door een deel van het 

centrum. 

De kathedraal werd gebouwd tussen 1525 en 1577. Het is een gotisch gebouw met 

invloeden uit de renaissance. 

Lunch in typisch restaurant. 

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 

Dinsdag 24/09 

Transfer naar Salamanca. 

Bezoek aan de stad en aan de twee kathedralen en de Universiteit. 
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Salamanca heeft de oudste universiteit van Spanje. Ze dateert uit de 13de eeuw. Het 

oude centrum van de stad hoort sinds 1988 bij het Werelderfgoed van de UNESCO. De 

overeind gebleven gebouwen behoren tot de romaanse stijl en de gotiek, maar toch 

vooral de bloeitijd van de Spaanse renaissance. 

Lunch in typisch restaurant. 

Voortzetting van bezoek en vrije tijd. 

Avondmaal en overnachting in hotel in het centrum van Salamanca. 

 

Woensdag 25/09 

Transfer naar Ávila. 

Bezoek en lunch in Ávila. 

Bezienswaardigheden zijn de stadsmuur en de kathedraal, die deel uitmaakt van de 

omwalling, alsook talrijke romaanse kerken en kloosters. De oude stad en de kerken 

buiten de stadsmuur zijn opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 

Transfer naar Madrid. 

Met 3,2 miljoen inwoners is Madrid de belangrijkste stad van Spanje. De stad staat 

bekend als de stad die nooit slaapt. Het nachtleven is een van de bekendste attracties 

van de stad. 

Belangrijke bezienswaardigheden zijn het Palacio Real of Koninklijk Paleis, het 

Retiropark, het archeologisch museum, en drie internationaal befaamde kunstmusea: 

het Museo del Prado, het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en het Museo 

Thyssen-Bornemisza. 

Avondmaal en overnachting in hotel in Madrid (4 nachten). 

 

Donderdag 26/09 

Bezoek aan Madrid met bezoek aan het Koninklijk Paleis en de kathedraal. 

Stadswandeling met accent op het culinaire. 

Lunch in de vorm van tapas onderweg. 

Avondmaal en overnachting in het hotel in Madrid. 

 

Vrijdag 27/09 

Transfer naar Toledo. 

Bezoek aan Toledo (o.a. Joodse wijk, klooster van San Juan de los Reyes, de synagoge). 
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Toledo is een van de oudste steden van Spanje en was tijdens de Moorse periode  (712-

1085) een zelfstandig koninkrijk onder het opperbevel van het kalief van Córdoba. 

In 1085 kwam de stad onder het bewind van de Castilliaanse koning Alfons VI, waarna 

uiteindelijk Toledo de residentie werd van de Castiliaanse koningen. In 1561 verhuisde 

de residentie in opdracht van Philips II naar Madrid, waarna Toledo haar politieke macht 

kwijt was. 

In de talrijke bezienswaardigheden zijn Romeinse, Visgotische, Moorse, Joodse en 

Christelijke invloeden terug te vinden. 

Lunch in typisch restaurant. 

Bezoek aan fabriek van marsepein, de locale specialiteit. 

Terug naar Madrid voor avondmaal en overnachting. 

 

Zaterdag 28/09 

Transfer naar Cuenca. 

Bezoek aan de stad. 

Het oude stadsdeel is schilderachtig en kent onder meer een kathedraal uit de 12e 

eeuw, de eerste gotische kathedraal van Spanje. De façade van de kathedraal werd in de 

19e eeuw toegevoegd. 

Bekend zijn ook de ‘hangende huizen’ of casas colgadas. 

Lunch in typisch restaurant. 

Terugreis naar Madrid. 

Avondmaal en overnachting in het hotel in Madrid. 

 

Zondag 29/09 

Vrije tijd. Wie wil kan op eigen houtje een of meer musea bezoeken. 

‘s Avonds: rechtstreekse vlucht naar Brussel. 
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Prijs 

 1.250 euro per persoon 

 single supplement: 320 euro. 

Inbegrepen: 

 vluchten heen en terug met SN Brussels Airlines 

 vervoer ter plaatse met autocar 

 hotels in Segovia (2 nachten), Salamanca (1 nacht) en Madrid (4 nachten) 

 volpension te beginnen met het avondmaal 1ste dag t/m. het ontbijt laatste dag 

 plat water bij de maaltijden 

 Nederlandstalige gids/begeleider gedurende de hele reis 

 lokale gidsen ter plaatse (we proberen altijd nederlandstalige te hebben). 

 inkomgelden. 

Niet inbegrepen: 

 dranken bij de maaltijden 

 lunch eerste en laatste dag 

 fooien 

 facultatieve uitstappen 

 annulatieverzekering: 5.5% op totale bedrag 

 bijstandsverzekering: 3 euro per dag met een minimum van 25 euro per polis 

 annulatie- en bijstandsverzekering: 6.5% op totale bedrag 

 eventuele verhoging van fuel en taxen. 

 

Boeken of extra informatie 

Het aantal plaatsen is beperkt. Dus vlug boeken is de boodschap (054 50 43 22 

of esther@eskareizen.com of in ons kantoor). 

 

 


