
Met vertrouwen op reis!

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

Ontdek het ware Spaanse Castilië!
Unieke combinatiereis van Madrid,
Salamanca, Caceres en Toledo.

NIEUW in ons programma! Speciaal ingekocht voor de ware
liefhebbers van het echte Spaanse leven! Uiteraard bomvol cultuur,
niet alleen bombastische burchten, maar ook de onderdompeling in
de ware kunst van leven zoals alleen de trotse Spanjaarden dat
kunnen! Wijn en spijs en dat alles in een heerlijk Spaans zonnetje. Het
ultieme vakantiegevoel! De steden die u bezoekt zijn geheel UNESCO
wereld erfgoed. Dat betekent dat u iedere dag weer opnieuw wandelt
door een ander openluchtmuseum. Wat dacht u bijvoorbeeld van
Madrid; de allerlaatste dag komen we daar uitgebreid op terug, echter
u heeft het voordeel van een vroege vlucht zodat u deze eerste dag
Madrid op eigen gelegenheid kunt ontdekken. Uw hotel Abba **** ligt
op 50 meter afstand van metrostation Cartegena, het plein Puerto del
Sol in het hart van de Madrid is niet alleen één van de levendigste van
de stad, maar ook één van de mooiste. Ten noorden liggen
verschillende kronkelige winkelstraatjes, waar het winkelende publiek
zich kan vergapen aan de met zorg gedecoreerde etalages. Een hapje
en een drankje heeft u hier al snel te pakken op één van de vele
terrasjes, net als een heerlijk tapas gerecht. Op dag 2 bezoekt u in
Segovia het wereldberoemde aquaduct en natuurlijk het prachtige
Alcazar, het oudste kasteel van Spanje. Vervolgens rijdt u door naar
het bruisende Salamanca de universiteitsstad bij uitstek, ook deze

8 dagen vanaf
€ 1.459,- p.p.

Inclusief
Transfer vanuit Limburg naar
Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf – Madrid v.v. met
Iberia

20 kg ruimbagage per persoon

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

2 x overnachting hotel Abba ****

2 x overnachting hotel Artheus
Carmelitas ****

1 x overnachting Gran Hotel Don
Manuel ****

2 x overnachting Hotel Zentral
Mayoral ***
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stad prijkt op de lijst van UNESCO. In de avond kunt u genieten van
een voortreffelijk Spaans menu in een lokaal restaurant in het
centrum van Salamanca. Natuurlijk bezoekt u de stad Toledo, niet
alleen bekend om zijn schitterende kathedraal maar ook om de
heerlijke Manchego Kaas! Uiteraard weet u na deze reis alles over de
bereidingsmethode van dit zeer smakelijk hard kaasje. Het
vakantiegevoel in optima forma! Hoe fijn is het om te weten dat alle
aangeboden excursies INCLUSIEF zijn. Natuurlijk is de transfer naar de
luchthaven per luxe touringcar inbegrepen in de prijs. Ook onze
ervaren Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding zal u gedurende de
gehele reis voorzien van tips en tops. Vamos a España!

 

 

 

Dag 1

Düsseldorf-Madrid

Vanuit de door u gekozen opstapplaats heeft u een transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven van Düsseldorf. U vliegt met Iberia om
07.55 uur (onder voorbehoud) naar Madrid. De landing is voorzien om
ca. 10.35 uur. Vervolgens is er de bustransfer naar uw 4 sterren hotel
Abba in het centrum van Madrid. Aangezien de rest van de dag ter
vrije besteding is heeft u alle tijd om de stad te verkennen. Metro
station Cartegena ligt op slechts 50 meter afstand. Overnachting in
uw hotel.

Dag 2

Madrid-Segovia-Avila-Salamanca

Na het ontbijt vervolgt u uw reis richting Segovia en Avila. Denkt u
eraan dat uw koffers voor het ontbijt klaar dienen te staan. U gaat op
weg naar een nieuwe prachtige locatie. Het centrum van Segovia
staat bol van monumentale gebouwen en natuurlijk wordt Alcazar
niet overgeslagen. Een zeer indrukwekkend kasteel. Het hoogtepunt
is absoluut het aquaduct uit de romeinse tijd. Ook dit spectaculair
bouwwerk is verkozen tot UNESCO werelderfgoed. Voor de lunch
worden u smaakpapillen aangenaam verrast aangezien de lokale
specialiteit op het programma staat; Speenvarken in een typisch
Spaans restaurant. Bent u wellicht vegetariër dan hebben wij ook voor
u een heerlijk gerecht. Na de lunch gaat de reis verder naar Avila, een
ware sprookjesstad zeer bekend van zijn robuuste en massieve
ommuring die nog zeer goed in tact is. Ook bezoekt u de kathedraal
en de Basiliek San Vincente. Na deze schitterende ervaring rijdt u

7 x ontbijtbuffet

3 x diner in uw hotel 3-gangenmenu
op dag 1, 4 en 5

2 x diner in een lokaal restaurant op
dag 2 en dag 7 ook een
3-gangenmenu

3 x lunch op dag 2, 3 en 5

Hele dag excursie Segovia en Avila
met een Duitssprekende lokale gids
en entree Alcazar

Hele dag excursie Salamanca met
een Duitssprekende lokale gids en
entree Kathedraal van Salamanca

Hele dag excursie Plasencia met een
Duitssprekende lokale gids

Wijnproeverij in een Bodega

Hele dag excursie Caseres, Trujillo en
Guadalupe met een Duitssprekende
gids en entree Klooster Guadalupe

Hele dag excursie Toledo en
Chinchon met een Duitssprekende
gids en entree Kathedraal Santa
Maria

Rondleiding kaasfabriek Manchego
kaas en een kaasproeverij

Hele dag excursie Madrid met een
Duitssprekende gids

Duitstalige reisgids Castilië

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
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richting Salamanca, onderweg stopt u bij Mardigal de las Altas Torres
waar u zich ook weer in een Romeins toneelstuk waant! In Salamanca
overnacht u de komende 2 nachten in 4* Hotel Artheus Carmelitas ,
gelegen midden in het centrum. Het diner, een drie gangen menu,
vindt plaats in het centrum in wederom een sfeervol Spaans
restaurant. Overnachting in uw hotel.

Dag 3

Salamanca

Na het ontbijt volgt er wederom een schitterende dag. Salamanca is
naast een zeer levendige studentenstad ook een historisch
openluchtmuseum. Op uw gemak wandelt u door naar de Kathedraal
uit de Renaissance tijd. Aangezien Salamanca aan de rivier de Tormes
ligt loopt u over de De Puente Romano, een Romeinse brug uit de 1e
eeuw, naar het dorpje Al Alberca. Hier waant u zich terug in de tijd, u
vraagt zich af of Wifi het dorp ooit zal bereiken. In deze schitterende
omgeving heeft u een heerlijke tapas lunch. Spaanser kan het bijna
niet worden. De rest van de middag heeft u ter vrije besteding.
Overnachting in uw hotel.

 

Dag 4

Salamanca–Plasencia-Caceres

Na het ontbijt vervolgt u uw reis naar Caceres. Zorgt u ervoor dat de
koffers weer klaar staan? In de ochtend rijdt u door de wijngaarden; in
deze streek worden er meerdere heerlijke rode wijnen gebotteld. U
krijgt volop inzicht in het wijnprocedé en natuurlijk volgt er
aansluitend een kleine wijnproeverij. De volgende stop is de
handelsstad Plasencia, gelegen aan de oevers van de Jerte. U bezoekt
het historisch centrum en natuurlijk de “Ruta de la Plata” oftewel de
Zilverstraat, hier heeft de stad haar rijkdom verworven. Net als in bijna
iedere Spaanse stad bevindt zich ook hier in het centrum een Plaza de
Mayor. Tegen de avond bereikt u uw 4* hotel Gran Don Manuel in
Caceres. Ook dit hotel ligt midden in het centrum waar u vele
gezellige restaurantjes vindt. Overnachting in uw hotel.

 

Dag 5

Caceres-Trujillo-Guadalupe-Toledo

Na het ontbijt gaat deze indrukwekkende reis verder met als
eindpunt Toledo. Ook uw koffers gaan weer mee in de bus. Allereerst

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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is er een uitgebreide stadswandeling door Caceres, ook deze stad
behoort met al zijn Renaissance kastelen en Romeinse monumenten
tot het UNESCO werelderfgoed. Onderweg stopt u uitgebreid in
Trujilo en in Guadelupe wordt u getrakteerd op een heerlijke
traditionele Spaanse lunch midden in het historische centrum. Tevens
bezoekt u het klooster Nuestra Señora de Guadelupe. In de namiddag
bereikt u Toledo waar u verblijft in 3* Hotel Zentral Mayoral gelegen in
het centrum. Overnachting in uw hotel.

 

Dag 6

Toledo-Madrid

Na het ontbijt is het tijd voor een bezoek aan de stad Toledo; één van
de oudste provincie hoofdsteden van Spanje. De beroemde schilder El
Greco is in deze stad in 1614 overleden. Door o.a. de prachtige werken
van zijn hand behoort ook deze stad tot het UNESCO werelderfgoed.
In het Joodse wijkkwartier bezoekt het werk van El Greco. Vervolgens
worden uw smaakpupillen weer getrakteerd op een heerlijke
Manchego kaasproeverij. In de namiddag heeft u tijd voor een
wandelng door het centrum van Toledo. Overnachting in uw hotel.

Dag 7

Toledo- Madrid

VNa het ontbijt is het tijd om terug te rijden naar Madrid en deze stad
uitgebreid te ontdekken. U heeft een uitgebreide stadsrit en een
stadswandeling door het historische hart van Madrid. U wordt door de
ervaren gids bijgepraat over alle ins en outs van Madrid. U bezoekt het
klooster Monasterio de la Encarnación; ervoor staat het imposante
standbeeld van de toneelschrijver Lope de Vega. U vervolgt de rondrit
naar het nostalgische plein ‘Plaza de la Villa’ dit geeft u een kleine kijk
in de geschiedenis van de stad Madrid. Er staan namelijk drie
bouwwerken die voorheen een belangrijke functie vervulden. Links
staat het huis en de toren Lujanes. Beiden zijn afkomstig uit de
vijftiende eeuw en laten zich omschrijven als Moorse stijl. Last but
zeker not least staat aan de rechterkant van het plein het prachtige
Casa de Ville .In de avond heeft u een drie gangen menu in een
Spaans restaurant in het centrum van Madrid. Overnachting in uw
hotel.

Dag 8

Madrid-Duesseldorf-Limburg 

Na het ontbijt heeft u een transfer naar de luchthaven voor de
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terugvlucht met Iberia naar Düsseldorf. U vertrekt om 08.45 uur
(onder voorbehoud) en de landing is voorzien om 11.15 uur. Uiteraard
staat de luxe touringcar weer voor u klaar die u veilig naar Limburg
rijdt. Dan komt er vandaag een einde aan een zeer spectaculaire reis
waar u nog lang over zult napraten. Dan zijn er natuurlijk ook nog al
die mooie foto’s! We zien u graag terug op een van onze andere
reizen.

Hotelinformatie

Hotel Abba ****

Hotel Abba ligt op slechts 50 meter van het metrostation Cartagena.
Dit stijlvolle hotel in Madrid beschikt over een restaurant met
mediterrane en marktverse gerechten, alsook comfortabele kamers
met gratis WiFi. Uw kamer is voorzien van airconditioning,
geluidsisolatie, een minibar, een satelliet-tv en een volledig uitgeruste
badkamer met toiletartikelen. In de eetzaal van Abba kunt u van een
ontbijtbuffet genieten. Het hotel beschikt tevens over een bar en een
loungeruimte.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 254,-

Hotel website: https://www.abbahoteles.com
Hotel adres: Avenida de América, 32, 28028, Madrid, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Artheus Carmelitas ****

Hotel Artheus Carmelitas**** in Salamanca, bevindt zich op slechts een
paar minuten lopen van het historische centrum van Salamanca rond
het Plaza Mayor. Het hotel heeft een restaurant waar het ontbijtbuffet
wordt geserveerd. Er is een bar en een lobby met zitjes. Uw kamer is
comfortabel ingericht en voorzien van een zitje, televisie,
airconditioning, minibar. Badkamer met bad/douche en haardroger.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://en.artheushoteles.com
Hotel adres: Paseo de Carmelitas, 67, 37002 Salamanca, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Don Manuel ****
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Gran Hotel Don Manuel Atiram Hotels is een stijlvol hotel op 300
meter afstand van het plein Plaza Mayor. U verblijft in een bruisende
buurt in het centrum van Cáceres. Deze accommodatie beschikt over
een spa, een 24-uursreceptie en fraaie kamers met gratis WiFI. Uw
kamer is comfortabel ingericht met een zitje, flatscreen-tv
airconditioning, minibar. De badkamer is voorzien van bad/douche en
een haardroger.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://www.granhoteldonmanuel.com/en/
Hotel adres: Calle San Justo, 15, 10003 Cáceres, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Zentral Mayoral ***

Hotel Zentral Mayoral heeft een centrale ligging in Toledo, tegenover
het busstation, op 200 meter van de Puerta de Bisagra en op 2
minuten te voet van de roltrappen naar het Zocodover-plein.Het hotel
waarvan de meeste een terras en uitzicht op de stad bieden. Alle
kamers zijn netjes ingericht en hebben een flatscreen-tv, een bureau
en een badkamer met bad/douche en een haardroger.Uw kamer
heeft een terras.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://www.hotelzentraltoledo.com/
Hotel adres: Avenida Castilla la Mancha, 3, 45003 Toledo, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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