
Met vertrouwen op reis!

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

Costa Brava
Nazomeren onder de Spaanse zon én
Barcelona

Reserveer voordat de winter onherroepelijk begint nog een weekje
onder de Spaanse zon. Met een relaxed 8-daags verblijf in Malgrat de
Mar in 4**** hotel Silhouette & SPA (adults only) op basis
van halfpension, inclusief water en wijn bij het avondeten. En
óók inclusief 3 interessante excursies met NL-talige gids:
Barcelona, Tossa de Mar, Blanes met botanische tuin en het klooster
Montserrat plus een wijnproeverij. Hieronder leest u per dag wat u
mag verwachten. Natuurlijk brengen wij u vanuit Limburg naar
de luchthaven van vertrek, in dit geval Eindhoven en is
onze reisbegeleiding 8 dagen bij u. Genoeg redenen om dit
lucratieve najaarsreisje te boeken. Want ook de prijs is – gelet op het
totale plaatje – verrassend aangenaam.

 

Dag 1 - Dinsdag 1 oktober

Limburg – Eindhoven – Barcelona

Vanuit de door u gekozen opstapplaats brengen wij u deze ochtend
per bus naar Eindhoven voor de Transavia vlucht van 12.45 uur (onder
voorbehoud) naar Barcelona. Na landing rond 14.50 uur volgt de
transfer (ca. 60 km.) naar 4* hotel Silhouette & Spa in Malgrat de Mar

8 dagen vanaf
€ 825,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar Limburg
-Eindhoven v.v.

Vlucht Eindhoven - Barcelona v.v.
met Transavia

10 kg. hand - en 15 kg ruimbagage
p.p.

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

7 nachten op basis van halfpension
incl. water en wijn bij het avondeten
in 4* hotel Silhouette & SPA

Welkomstdrankje

Hotelbelasting

Hele dagexcursie met bus en gids
“Woeste Kust”

Bezoek en entree botanische tuin
Blanes
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(www.aquahotel.com/de/hotels/hotel-silhouette-spa. Uw kamer
(gratis WIFI) is van de gebruikelijke faciliteiten voorzien en het hotel
ligt op 150 meter van het strand en ook het winkelgebied van Malgrat
ligt op loopafstand. Na het inchecken is de rest van de dag vrij te
besteden. Diner (buffet) – inclusief  water en wijn – in het hotel.

 

 

Dag 2 - Woensdag 2 oktober

Hele dagexcursie langs de “woeste kust”: Tossa de Mar en de
botanische tuin in Blanes

Na genoten te hebben aan het uitgebreide ontbijtbuffet maakt u per
bus en met NL-gids een hele dag excursie langs de kuststrook. Via
een panoramaroute volgt u de grillige kustlijn met schilderachtige
baaien, en rotspartijen die tot in zee reiken. U ziet waarom de
vertaling van Costa Brava “woeste kust” is. In Tossa de Mar bezoekt u
de Middeleeuwse binnenstad. Hier ziet u o.a. Villa Vella met zijn 7
torens en de imposante – van ver al zichtbare – muur die het centrum
omzoomt. Na de lunchpauze staat de kleurrijke botanische tuin
Marimutra (aangelegd door Karl Faust) in Blanes op het programma.
Een waar paradijs vol schitterende kleuren, een zee aan bloemen en
planten, verwerkt in/op/rond vijvers, trappen en tempels. Entree
inclusief. Diner in het hotel.

 

Dag 3 - Donderdag 3 oktober

Barcelona: Montjuïc, Ramblas en Sagrada Familia

Op naar Barcelona waar we u een aantal hoogtepunten laten zien. Per
bus en deels te voet met gids door en rond deze boeiende stad. Te
beginnen met de berg Monjuïc waar zich het Olympisch stadion
bevindt en vanwaar u een schitterend uitzicht over de stad heeft. U
maakt kennis met de Olympische wijk en de Olympische haven. De
gotische wijk is een absolute parel, hier dateren veel gebouwen én de
kathedraal uit de 15e eeuw. U wandelt o.a. ook over de
wereldberoemde Ramblas vol kraampjes en altijd weer met
“artiesten” die hun kunnen tonen. Ook laten we u de nog steeds niet
voltooide Sagrada Familia (van buiten) zien en hoort u het verhaal dat
daarbij hoort. Diner in het hotel.

Dag 4 - Vrijdag 4 oktober

Vrije dag

Excursie naar Barcelona als
omschreven

Hele dagexcursie Montserrat

Wijnproeverij

NL-talige gids ter plekke

Eigen Spauwen Travel
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25
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Geniet deze dag rondom uw hotel van de zwembaden, de wellnes, de
zee, de levendige omgeving etc. Of ga, heel gemakkelijk terug naar
Barcelona, met de kustspoorlijn is dat heel eenvoudig (kosten ca. 12
euro v.v.). Ontbijt en diner in het hotel.

Dag 5 - Zaterdag 5 oktober

Dagexcursie Montserrat Klooster + wijnproeverij 

Ontbijtbuffet. Deze dag brengt u naar de mysterieuze berg van
Catalonië. Op ca. 30 km. van Barcelona verheft zich de 1200 meter
hoge top van het Montserrat gebergte. Het hier gevestigde
Benedictijner klooster met Zwarte Madonna heeft zich in de loop er
jaren tot een belangrijk religieus centrum en bedevaartsoord
ontwikkeld. U gaat dit bezoeken. Aansluitend brengen wij u naar een
wijnbouwgebied rond Barcelona waar u op een wijnboerderij de
kostelijke Catalaanse wijn gaat proeven. Diner.

 

Dag 6 - Zondag 6 oktober

Markt in Santa Susanna

In het nabij gelegen Santa Susanna is elke zondag marktdag. Voor de
liefhebbers van kraampjes waar alles te koop is wat je niet nodig hebt.
Dé place to be.

 

Dag 7 - Maandag 7 oktober

Vrije dag of optioneel naar Girona

Schilderachtig gelegen bisschopsstad aan drie rivieren. Met een mooi
middeleeuws centrum, smalle steegjes in Jodenwijk, Arabische baden
en een mooie kathedraal. Tijdens de lunch (inclusief) maakt u kennis
met specifieke Catalaanse lekkernijen. Kosten ca. € 60,-. Diner in het
hotel. 

 

Dag 8 - Dinsdag 8 oktober

Barcelona – Eindhoven – Limburg

Vanochtend na een (vroeg) ontbijt volgt de transfer naar de
luchthaven waar u om 9.45 uur (onder voorbehoud) met Transavia

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
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terugvliegt naar Eindhoven. Eenmaal geland (ca.12.00 uur) is er weer
vervoer voorzien naar uw opstapplaats in Limburg.

 

 

Hotelinformatie

Silhoutte & Spa ****

Uw kamer (gratis Wifi) is van de gebruikelijke faciliteiten voorzien en
het hotel ligt op 150 meter van het strand en ook het winkelgebied
van Malgrat ligt op loopafstand.

Hotel verzorging: Halfpension inclusief water en wijn bij avondeten
Eenpersoonskamertoeslag: € 175,-

Hotel website: https://www.aquahotel.com/
Hotel adres: Carrer de Roger de Flor, s/n, 08380 Malgrat de Mar,
Barcelona, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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