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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Meesterlijk Madrid
Met 4* hotel in hartje centrum!
De Spaanse hoofdstad spreekt natuurlijk altijd al tot de verbeelding,
niet in het laatst door het imponerende Plaza Mayor, het historische
plein in het centrum van Madrid. Het beroemde plein met een grote
geschiedenis bevat tegenwoordig kleine winkeltjes, restaurants,
terrassen en is de centrale plek voor veel evenementen en
straatartiesten. Het 16e-eeuwse plein is dan ook heerlijk om op eigen
gelegenheid te ontdekken. Dat kan ook makkelijk aangezien u
verblijft in het super centraal gelegen 4 * hotel genaamd Emperador.
U verblijft hier op basis van logies en ontbijt. Daar kiezen wij bewust
voor; een stad als Madrid heeft zoveel mooie restaurants en sfeervolle
terrasjes; niets beter voor het ultieme vakantie gevoel dan die
typische Spaanse sfeer letterlijk zelf gaan proeven! Laat u verleiden
door al die heerlijke lekkernijen onder het genot van een Spaans glas
wijn. U heeft vier dagen om te genieten van de schitterende
bouwwerken, het Koninklijk Paleis en wanneer u geïnteresseerd bent
in kunst is het Prado Museum op loopafstand te bereiken. Na de
landing is er gelijk aansluitend aan de transfer een interessante en
uitgebreide stadsrondrit met een lokale gids. Een stedentrip met voor
elk wat wils en genoeg vrije tijd om zelf op ontdekkingsreis te gaan,

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

4 dagen vanaf

€ 869,- p.p.

Vertrekdata
23 oktober 2022

€869

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
luchthaven Düsseldorf/Brussel v.v.
Vlucht Düsseldorf/Brussel - Madrid
v.v.
20 kg ruimbagage
Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.
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ook voor regelmatige Madrid bezoekers is dat natuurlijk een groot
voordeel!
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reisbegeleiding u graag van dienst met tips en tops. In deze
wereldstad, die in feite toch heel compact is, is altijd iets te beleven.
Zoals u natuurlijk van ons gewend bent heeft u een transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven van Düsseldorf/Brussel. Wij zijn er
helemaal klaar voor! Gaat u mee?

Audiosysteem (oortjes)
3 nachten in het zeer centraal
gelegen Hotel Emperador ****
3 x ontbijt
3 uur durende stadsrondrit door
Madrid met een lokale NL-talige gids
Halve dagexcursie historisch Madrid

Dag 1 - Heenreis

met een lokale NL-talige gids
Mini reisgids per kamer

Düsseldorf/Brussel – Madrid
Vanuit de door u gekozen opstapplaats heeft u een transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven van Düsseldorf/Brussel. Na de landing
krijgt u meteen een hele goede eerste indruk van deze prachtige stad
aangezien we direct na aankomst een stadsrondrit maken door
Madrid, onder leiding van een Nederlandssprekende lokale gids. U
ziet het beroemde Bernabeu Stadion en u rijdt langs de Paseo de
Castillana tot aan de Plaza Mayor, waar de prachtige monumentale
gebouwen zijn gevestigd. Natuurlijk wordt het Koninklijk Paleis niet
vergeten met het aangrenzende theater. Na deze rondrit wordt u
naar uw heerlijke hotel gebracht voor de komende 3 nachten. Het 4*
hotel Emperador is zeer centraal gelegen; op loopafstand van o.a. het
beroemde plein de Playa Mayor en het Prado museum. Na het
inchecken is de rest van de middag heerlijk ter vrije besteding. U kunt
te voet zelf Plaza Mayor ontdekken en u meteen onderdompelen in
de Madrileense sfeer. Ook kunt u de metro pakken. Houdt u er
rekening mee dat de Madrilenen zelf vrij laat gaan dineren; meestal
tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat hoeft u overigens niet te doen, het
verhoogd wel de sfeer. Overnachting in uw hotel.

Dag 2 - Historisch Madrid o.l.v. NL-talige lokale
gids

Toeristenbelasting
Het Zuiden en Jacobs Reizen
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis
Maximaal 25 personen per reisgroep.

Exclusief
Optioneel bij boeking door te geven:
Entree Prado Museum incl.
audioguides +/- €18,- p.p.
Niet genoemde maaltijden
Eventuele verzekeringen
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Historisch Madrid
Na het ontbijt volgt deze ochtend 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. Na deze
imposante wandeling heeft u de rest van de dag ter vrije besteding. U
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kunt alle prachtige bezienswaardigheden op uw eigen tempo
verkennen. Tevens kan uw ervaren reisbegeleiding u voorzien van tips
en tops. Overnachting in uw hotel.

Dag 3 - Vrije dag óf Prado Museum
Vrije dag
Na het ontbijt heeft u heerlijk een vrije dag die helemaal zelf kunt
indelen. U kunt ervoor kiezen om naar het Prado Museum te gaan; op
loopafstand van uw hotel. U kunt dit optioneel bijboeken, gelieve dit
bij boeking door te geven: Entree Prado Museum incl. audioguides +/€18,- p.p. Dit is een van de grootste en beroemdste kunstmusea ter
wereld. De collectie omvat werken van de 14e tot de 19e eeuw. Het
museum heeft 5000 tekeningen, 2000 prenten, 1000 munten en
medailles, en zo’n 2000 voorwerpen van toegepaste kunsten. Laat u
meenemen naar vervlogen tijden! Natuurlijk is het Palacio Real ook
een interessante optie. Wellicht bent u toe aan een heerlijke shopping
dag, ook dat kan en vooral op de Calle Preciados. Het is dan ook de
bekendste winkelstraat van de metropool te noemen. U kunt ook
historie combineren met shoppen; Principe Pio is een groot
winkelcentrum gevestigd in een heus 19e eeuws treinstation: Norte. In
drie gebouwen, die aan elkaar vast zitten, kunt u boetiekjes en
winkels in allerlei soorten en maten vinden. Daarnaast zijn er ook
foodcourts en andere restaurants te vinden. Veel grote winkelketens
zijn hier wederom te vinden en u heeft ook nog iets moois om naar te
kijken: De architectuur van het oude treinstation is behouden
gebleven. Dit maakt het shoppen in Madrid heel speciaal! Dit
winkelimperium is te vinden op Paseo de la Florida. Overnachting in
uw hotel.

Dag 4 - Heerlijke vrije dag en terugreis
Madrid – Düsseldorf/Brussel – Limburg
Na het ontbijt heeft u nog vrije tijd. Tijd om lekker te lunchen, te
flaneren of rustig genieten op een terras van een Spaanse Cortado. U
kunt eventueel nog met de metro naar de thuisbasis van voetbalclub
Real Madrid; bezoek het imposante en wereldberoemde
voetbalstadion Bernabeau (afhankelijke van de vluchttijden). In de
middag transfer naar de luchthaven van Madrid voor uw terugvlucht
naar Düsseldorf/Brussel. Na aankomst op de luchthaven staat de luxe
touringcar op u te wachten om u weer veilig huiswaarts te rijden. Dan
komt er een einde aan een heerlijke citytrip; leuke herinneringen,
wellicht mooie souvenirs en natuurlijk de foto’s! Lekker nagenieten!
We zien u graag weer terug op één van onze andere reizen.

Hotel informatie

Overige info
Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.
Op onze riviercruises en vliegreizen
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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Hotel Emperador****
Hotel Emperador ligt in het hart van Madrid, naast de Gran Vía van
Madrid. Dit elegante hotel biedt een seizoensgebonden zwembad op
het dak en een terras met een fantastisch uitzicht op de stad. De
elegante en stijlvolle kamers bieden accommodatie met gratis WiFi,
een flatscreen-tv en een eigen badkamer met bad of douche,toilet.
Hotel Emperador ligt op slechts 10 minuten wandelen van het
Koninklijk Paleis en Puerta del Sol, het belangrijkste plein van Madrid.
De metrostations Santo Domingo, Plaza de España en Callao vindt u
op minder dan 3 minuten wandelen. Vanaf deze stations is het maar
15 minuten reizen naar de beroemde ‘Gouden Driehoek’. De
cocktailbar op het terras biedt uitzicht op het Koninklijk Paleis, de
Almudena-kathedraal en de boulevard Gran Vía. Het hotel heeft ook
een fitnesscentrum en een sauna en massages zijn mogelijk op
verzoek. Het hotel beschikt over een lobbybar met een permanente
kunstgalerie met tijdelijke tentoonstellingen. Op minder dan 5
minuten wandelen van Emperador vindt u tal van restaurants.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer (februari en april 2022): € 165,Eenpersoonskamer (mei en oktober 2022): € 182,Hotel website: https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/cata...
Hotel adres: Gran Vía, 9, Madrid Centrum, 28013 Madrid
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

