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Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Koninklijke hoofdstad Madrid | Carnaval
Een carnavalsuitje bij uitstek!

Een carnavalsuitje bij uitstek! Geen zin om te hossen, dán is dit een
mooie gelegenheid om kennis te maken met de prachtige Spaanse
hoofdstad. Door mooie vluchttijden heeft u 3 volle dagen en
een namiddag om te genieten van de veelzijdige cultuur, de
schitterendebouwwerken,develeterrassen,devriendelijkebevolking
etc. etc. We hebben een halve dagexcursie per bus en met gids voor
u geregeld en verder bent u vrij om op eigen gelegenheid musea te
ontdekken, de hop-on-hop-off bus te nemen, te shoppen etc. etc. In
deze wereldstad, die in feite toch heel compact is, is altijd iets te
beleven. Ook bij deze reis geldt comfortabel vertrek uit Limburg,
bustransfer vanuit de door u gekozen Limburgse opstapplaats (Venlo,
Roermond, Urmond, Maastricht, Heerlen) naar de luchthaven van
Düsseldorf, verblijf in een aangenaam 4* hotel Sercotel Alcala 6111te
Madrid (logies, ontbijt) of gelijkwaardig én eigen Het Zuiden & Jacobs
reisbegeleiding.

 

4 dagen vanaf
€ 559,- p.p.

Inclusief
Transfer vanuit Limburg naar
Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf – Madrid v.v. met
Iberia

20 kg ruimbagage

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

3 nachten in Sercotel Alacala 611 ****

3 x ontbijt (buffet)

Halve dagexcursie met bus met NL-
gids door Madrid
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Dag 1 - Vrijdag 1 maart

Limburg – Düsseldorf – Madrid

Vanuit de door u gekozen opstapplaats brengen wij u vanochtend
per bus naar Düsseldorf vanwaar u om 12.05 uur (onder voorbehoud)
met Iberia naar Madrid vliegt. Na landing volgt de transfer naar 4*
hotelSercotelAlcala611(https://www.sercotelhoteles.com/hoteles/esp
ana/Madrid/sercotel-alcala-611-hotel). Dit hotel heeft op 5 minuten
loopafstand een metrohalte voor simpel vervoer naar hartje stad (ca.
25 minuten per metro). U zult wegwijs worden gemaakt, over hoe het
openbaar vervoer werkt, door de reisleiding. Uw kamer (gratis WIFI) is
van de gebruikelijke faciliteiten voorzien. Na het inchecken is de rest
van de middag en avond vrij te besteden.

Dag 2 - Zaterdag 2 maart

Halve dagexcursie Madrid

Na genoten te hebben aan het ontbijtbuffet gaat u de hoogtepunten
van Madrid zien. Per bus en met NL-talige gids toert u langs de
highlights van de hoofdstad. Er zijn zoveel “koninklijke” gebouwen
waarover zoveel te vertellen is! De rest van de dag is weer naar eigen
inzicht in te vullen.

 

Dag 3 - Zondag 3 maart

 Vrij

Ontbijt en weer de stad in, reis eenvoudig met het openbaar vervoer
door het centrum. We raden aan om bijvoorbeeld een hop on hop of
bus ticket te kopen. Deze voert u in uw eigen tempo langs alle
hoogtepunten en nu beslist u zelf wanneer en hoe lang u uitstapt. OF
bezoek een van de prachtige musea (het Nationale (kunst) museum
Reina Sofia, het Koninklijk Paleis, het kleine (re) Sorolla museum
gehuisvest in een prachtig gebouw, het archeologisch of
scheepvaartmuseum) óf bezoek een van de vele kunstgalerieën. Ook
een aanrader is om een kijkje te nemen in het centraal station. Nog
nooit heeft u al zoveel schildpadjes in talrijke waterpartijen gezien.
Heel bijzonder!

Dag 4 - Maandag 4 maart

Vrij tot in 17.00 uur Aansluitend vlucht Madrid – Düsseldorf –
Limburg

Toeristenbelasting

Eigen Spauwen Travel
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies

Verzekeringen

Reserveringskosten

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.
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Na het ontbijt heeft u nog tot ca. 17.00u vrije tijd. Tijd om te shoppen,
lekker te lunchen, te flaneren OF voor de sportliefhebbers: bezoek het
imposante en wereldberoemde voetbalstadion BERNABEU. Nog bijna
een hele dag dus om te genieten in mooi Madrid. ’s avonds vliegen we
terug.

Hotelinformatie

Sercotel Alacala 611 ****

Sercotel Alcalá 611 ligt vlakbij het expositiecentrum IFEMA en op 5
minuten lopen van metrostation Canillejas. Uw kamer is comfortabel
ingericht. Dagelijks een ontbijtbuffet. In de omliggende straten vindt
u verschillende bars en restaurants. Met het openbaar vervoer reist u
eenvoudig naar hartje stad

Hotel verzorging: logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 110,-

Hotel website: https://www.sercotelhoteles.com/hoteles/espan...
Hotel adres: Calle de Alcalá, 611, 28022 Madrid, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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