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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Ontdek de natuur en cultuur van NoordSpanje

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

10 dagen vanaf

€ 1.595,- p.p.

Een 10-daagse rondreis langs de kust,
dorpen en steden van Noord-Spanje
In Noord-Spanje vindt u de perfecte combinatie van natuur, cultuur
en historie. Tijdens deze rondreis maakt u diverse stops in de
provincies Baskenland, Cantabrië en Galicië. U bezoekt er
wereldberoemde musea en kerken, gezellige badplaatsen en
UNESCO Werelderfgoed-bestemmingen. Onderdeel van de reis zijn
een bezoek aan het Guggenheim museum in Bilbao, de koninklijke
badplaats San Sebastian, de middeleeuwse steden zoals Aviles en A
Coruña en de heilige bouwwerken van Covadonga en Santiago de
Compostela.
U overnacht tijdens deze reis in hotels in Bilbao, Santillana del Mar,
Gijón, A Coruña en Santiago de Compostela. U reist samen met onze
ervaren reisleiding met een comfortabele touringcar door
schilderachtige landschappen van bestemming naar bestemming.
Ook de transfer vanuit Limburg naar de luchthaven en terug wordt
door ons verzorgd.

Dag 1 - vlieg naar Bilbao
Vandaag wordt u bij een van onze Limburgse opstapplaatsen
opgehaald door onze chauffeur. Hij brengt u in de luxe touringcar
naar de luchthaven van Brussel of Düsseldorf. Hier stapt u in het
vliegtuig naar Madrid, waar u op een volgend vliegtuig naar Bilbao
stapt. De Noord-Spaanse kustplaats is omringd door bossen, bergen,
stranden en ruige kusten. Een comfortabele bus brengt u naar uw
hotel in Bilbao. Hier kunt u in alle rust uw koffers uitpakken en alvast
genieten van het Spaanse vakantiegevoel. Wandel alvast door de
smalle steegjes van Bilbao en geniet op een gezellig terras van een
hapje en drankje. ‘s Avonds dineert u in het hotel.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Brussel of Düsseldorf
en v.v.
Vlucht van Brussel of Düsseldorf naar
Bilbao of Santiago de Compostela en
v.v. (incl. luchthavenbelastingen)
6 kg handbagage en 20 kg
ruimbagage
Audiosysteem (oortjes)
Overnachtingen in 3- en
4-sterrenhotels op basis van
halfpension
Vervoer per lokale touringcar
Stadsrondleidingen onder leiding
van een lokale gids in Bilbao, San
Sebastian, Santander, Gijon, Oviedo,
La Coruna
Uitgebreide stadswandeling in
Santiago de Compostela
Entree Guggenheim Museum Bilbao
incl. audioguide
Entree Magdalena Paleis in
Santander
Entree Kathedraal Oviedo en
Kathedraal Santiago de Compostela
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Dag 2 - maak een stadstour door Bilbao

Met vertrouwen op reis!

Een proeverij van cider
Toeristenbelasting

Na een uitgebreid ontbijtbuffet maakt u met onze lokale gids een
stadswandeling door Bilbao. Deze sfeervolle stad in het hart van
Spaans Baskenland zit vol historische hoogtepunten. Wandel door de

Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding
gedurende gehele reis

pittoreske straatjes van Las Siete Calles naar de Mercado de la Ribera,
de grote overdekte markthal uit 1929. Het licht schijnt door de glas-inlood ramen op de vele marktkraampjes in deze grootste overdekte
markt van Europa. Bezoek de imposante 14e-eeuwse Kathedraal
Santiago de Bilbao, voordat u het oude stadsdeel verlaat en het
futuristische deel van de stad binnenwandelt. Hier bezoekt u het
wereldberoemde Guggenheim museum, een buitenaards uitziend
ontwerp van architect Frank O. Gehry. Binnen bewondert u een
wisselende expositie en een permanente collectie met werken van
Andy Warhol tot Robert Motherwell en van Eduardo Chillida tot
Willem de Koning. De rest van de middag en de avond kunt u naar
eigen wens indelen. Het goed ingerichte metronetwerk geeft u de
mogelijkheid eenvoudig en snel door de stad te reizen. Maak
bijvoorbeeld een boottocht over de Nervión-rivier of struin langs de
vele winkeltjes rondom de Indautxu en Ensanche. Na een fijne dag in
Bilbao dineert u in het hotel.

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entrees
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon

Dag 3 - rijd langs de prachtige kust naar San
Sebastian
Na het ontbijt stapt u in de touringcar voor een rit langs de klifkust.
Onderweg naar San Sebastian, de Culturele Hoofdstad van 2016,
bezoekt u het schilderachtige kustdorpje Zumaia, waarvan de
rotsformaties aan het strand uniek zijn. U bezoekt ook het
vissersdorpje Getaria, waar (lokale) beroemdheden zoals kapitein Juan
Sebastian Elcano, de eerste man die wereld rondzeilde, en de
designer Cristobal Balenciaga vandaan komen. De eindbestemming
voor vandaag is de mondaine kustplaats San Sebastian. Het Spaanse
koningshuis komt al sinds de late 19e eeuw vakantie vieren in deze
oude badplaats. Onze gids neemt u mee langs de
bezienswaardigheden in het centrum, waarvan de schelpvormige
Concha-bocht het bruisende middelpunt vormt. Wandel langs
panden uit de Belle Epoque en geniet van de gastvrijheid in
traditionele bars en restaurants. Aan het eind van de wandeling kunt
u in een pintxos bar in de vorm van kleine hapjes de smaken van het
Baskenland ontdekken. In de namiddag zet onze chauffeur u weer af
bij het hotel, waar u later dineert.

Dag 4 - bezoek Santander en Santillana del Mar
Vanmorgen ontbijt u voor het laatst in het hotel in Bilbao. Daarna reist
u naar de Santander, een elegante badplaats op een landtong in de
Cantabrische Zee. Ook deze hoofdstad van Cantabrië is een populaire
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vakantiebestemming met een mondaine uitstraling. Een ervaren gids
leidt u rond door de indrukwekkende haven, over de brede boulevard
en door het gezellige stadscentrum. U ziet de goudkleurige stranden,
gezellige barretjes en unieke boetieks. Na uw rondleiding reist u
verder naar het schilderachtige dorp Santillana del Mar. De
eeuwenoude stad met smalle steegjes, vakwerkhuizen, paleizen en
kerken voelt als een groot openluchtmuseum. De oude Romaanse
kerk met de prachtige kloostergang is erg fotogeniek. U kunt ook een
bezoek brengen aan de prehistorische grotten van Altamira. In het
museum behorende bij dit UNESCO Werelderfgoed kunt u 14.000 jaar
oude schilderingen bewonderen. U dineert en overnacht in deze
prachtige stad.

Dag 5 - maak een tocht door het Nationaal Park
Picos de Europa
Na het ontbijt pakt u uw koffers voor een rit naar het havenstadje
Comillas. Het oude stadscentrum en een herenhuis van de Catalaanse
architect Antoni Gaudi. Proef de lokale cider voordat u in de bus het
Nationaal Park Picos de Europa binnenrijdt. Slinger door de bergen
langs spectaculaire uitzichten, dichte wouden, diepe dalen en
kronkelende rivieren. U bezoekt de bedevaartsplaats Covadonga, waar
de toenmalige koning in 722 de Moren versloeg. De heilige grot en de
neo-romaanse basiliek zijn omgeven door groene heuvels. Langs
schitterende bergmeren reist u verder naar de kuststad Gijón, waar u
twee nachten logeert en dineert.

Dag 6 - bezoek Oviedo en Gijón
U begint de dag wederom goed met een uitgebreid ontbijt. Vandaag
staat een bezoek aan de steden Oviedo en Gijón op de planning.
Beide steden liggen in het autonome prinsdom Asturië, waarvan
Oviedo de hoofdstad is. Onze ervaren gids geeft u een rondleiding
door de stad. Slenter tussen de kleurrijke panden in het oude centrum
en bewonder de warm gekleurde kathedraal vanaf de Plaza de la
Catedral. Bezoek het bijbehorende klooster met de Heilige Kamer
(Cámara Santa), een schatkamer vol relikwieën die op de UNESCO
Werelderfgoedlijst staat. U ontdekt vervolgens de stad waarin u
afgelopen nacht geslapen heeft, Gijón. Onze gids begeleidt u door de
smalle straatjes van het oude centrum en door de authentieke haven.
Geniet van de maritieme flair en de intieme sfeer in de stad, voordat u
terugkeert naar uw hotel. Hier kunt u wederom genieten van een
heerlijk diner.

Dag 7 - ontdek de natuur en cultuur van Galicië
Vandaag reist u na het ontbijt Galicië in. In deze Noord-Spaanse regio
bevinden zich schilderachtige zeearmen, ruige rotskusten en
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pittoreske vissersplaatsjes. De busrit door dit prachtige landschap is al
een bezienswaardigheid op zich. U rijdt langs leistenen boerderijen,
vlakke weilanden met schapen en koeien en groene heuvels. Aviles is
het eerste stadje dat u vandaag bezoekt. U loopt er door één van de
best bewaarde middeleeuwse stadscentra van de regio. Rondom het
beroemde Plaza de España liggen vele smalle straatjes tussen
fotogenieke historische gebouwen. U brengt ook een bezoek aan de
levendige plaatsen Ribadeo en Viveiro. U overnacht in A Coruña, de op
een na grootste stad in de regio. U bezoekt er het historische
stadscentrum met de iconische Herculestoren. De Romeinse

Overige info
Maximum aantal deelnemers: 25
personen
Vluchtdetails en programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen.
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

vuurtoren staat ruim 1900 jaar op het schiereiland en is de oudste ter
wereld. U dineert in uw hotel in A Coruña.

Dag 8 - reis langs de Galicische kust naar Santiago
de Compostela
Na een ontbijt in A Coruña reist u in zuidelijke richting langs de
Galicische kust naar Cabo Finisterre, ‘het einde van de wereld’. Deze
prachtige rotskust wordt de Costa da Morte (de kust der doden)
genoemd. Vele schepen zakten tussen de vele kleine eilandjes voor de
kust naar de zeebodem. U kijkt uit over de Rías Baixas, vier malle,
diepe fjorden met een mild klimaat en een kalme zee. Aan hun oevers
liggen paradijselijke stranden en sfeervolle kustplaatsen. Onderweg
maakt u diverse fotostops en proeft u een glas Alvarinho, een
smakelijke lokaal gemaakte witte wijn. De laatste bestemming van de
dag is de heilige stad Santiago De Compostela. U blijft hier twee
nachten logeren, zodat u morgen uitgebreid de tijd heeft om de stad
te ontdekken. U dineert beide avonden in het hotel.

Dag 9 - ontdek het pelgrimsoord Santiago de
Compostela
Na het ontbijt maakt u een stadswandeling door Santiago de
Compostela. Jaarlijks eindigen vele pelgrims hier hun pelgrimage,
maar ook voor niet-pelgrims is een bezoek een speciale ervaring. U
vindt er ruim vijftig kerken en vele prachtige pleinen. Wandel over
geplaveide straten langs sacrale architectuur. Bezoek de imposante,
wereldberoemde kathedraal. Na de rondleiding kunt u de stad
zelfstandig verder verkennen. Breng een bezoek aan het
pelgrimsmuseum, geniet op een terras van Tarta de Santiago-cake en
struin over de Mercado de Abastos-markt. ‘s Avonds dineert u in het
hotel, waarna uw laatste nacht in Spanje aanbreekt.

Dag 10 - reis terug naar Limburg
De bus brengt u vandaag naar de luchthaven van Santiago de
Compostela. Vanaf hier vliegt u via Madrid naar Brussel of Düsseldorf.
Onze chauffeur wacht u daar op met een luxe touringcar. U wordt
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weer afgezet op uw opstapplaats in Limburg.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie
3- en 4-sterrenhotels in Noord-Spanje
Tijdens deze reis overnacht u in goede Spaanse 3-sterrenhotels in
Santiago de Compostela en 4-sterrenhotels in Bilbao, Santillana Del
Mar, Gijon en La Coruna. Alle hotels worden persoonlijk door ons
gekozen. De kamers zijn altijd comfortabel ingericht met de
benodigde faciliteiten. De hotels beschikken over een eigen
restaurant en een bar waar u de avond kunt afsluiten. Door de
centrale ligging kunt u op eigen houtje het centrum verkennen.
Enkele weken voor vertrek vermelden we op deze website de
definitieve hotelnamen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (juni & oktober 2022): € 329,Eenpersoonskamer (augustus 2022): € 372,Hotel adres: Gijón, Spanje
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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
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