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€ 1100 Madrid het bruisende hart van Spanje  

Donderdag 18 oktober tot maandag 22 oktober 2018 | 5 dagen 

• Een stad met een zuiders temperament  
• Een schat aan kunst en cultuur 
• Genieten op gezellige pleinen en terrassen 
• De beste reistijd 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

Madrid, de bruisende hoofdstad van Spanje heeft heel veel te bieden.   
Madrid bezoeken betekent ondergedompeld worden in een rijke ge-
schiedenis en boeiende cultuur, afgewisseld met indrukwekkende ar-
chitectuur. Er zijn de vele musea, maar ook de grote indrukwekkende 
monumentale bouwwerken in Madrid zijn kunstwerken op zich.  
 
Het is gezellig om door de straten van Madrid te kuieren, te genieten 
van de vele parken, de sfeervolle straten en bedrijvige pleinen en de 
kleurrijke marktjes. Voeg daarbij nog het aangename klimaat in het 
najaar, de gezellige tapasbars,  de vele terrasjes en restaurantjes en  
de trendy winkelstraten en je hebt de perfecte match voor een boei-
ende en genietbare citytrip. 
 
Cultuur, avondje uit… 
Genieten en zoveel méér… 

 

in dubbel € 1150 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 12 personen  
(max 20 personen). Vermelde prijzen zijn richtprijzen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behou-
dens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging 
van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbe-
lasting in het buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde 
omstandigheden het niet toelaten (bv klimaat, wegenwer-
ken, ...) kan het reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: identiteitskaart geldig tijdens verblijf. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (halfpension) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfert vanuit Lochristi  
- Reis– en annulatieverzekering     naar Zaventem: € 30 pp.  
- Persoonlijke uitgaven en fooien     

€ 1345 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 50 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 



Madrid het bruisende hart van Spanje  

Donderdag 18 oktober tot maandag 22 oktober 2018 | 5 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

Dag 1: Brussel - Madrid (A) 
Vertrek te Zaventem om 09u25 met Brussels Airlines naar 
Madrid waar we aankomen om 11u50. Transfer naar hotel.  
Facultatieve lunch en check-in in ons 4-sterren hotel Silken 
Puerta de Madrid. 

Met een lokale gids maken we een wandeltocht door El Ma-
drid de los Austrias. In deze meest historische wijk van Madrid 
maken we kennis met de geheimen van de grote monarchen 
die er ooit in leefden bij de monumenten, kerken en paleizen. 
We trekken van de Almudena Kathedraal tot Plaza Mayor en 
de Puerta del Sol, een route van architectonische schoonheid 
waarbij elke plaats verwijst naar de  voorouders die  Madrid 
groot hebben gemaakt.  Highlights zijn Plaza de la Villa, Plaza 
Mayor en Casa de la Panader, Plaza de la Paja (oude moslim-
soek), Segovia Street, Puerta del Sol en Oso y Madrono, Plaza 
de los Carros etc. Maar ook kleine steegjes, decoratieve gevels 
en verborgen pleintjes liggen op ons parcours. Diner.  
Overnachting in het hotel. 

Dag 2: Madrid (O-A) 
Ontbijt. In de ochtend bezoeken we het Koninklijk Paleis, ook 
wel Oriente Palace genoemd, nu alleen gebruikt voor staats-
plechtigheden. De binnenkant valt op door de rijkdom van de 
materialen en door de vele kunstwerken. Vervolgens bezoe-
ken we de Almudena-kathedraal, de zetel van het rooms-
katholieke aartsbisdom Madrid. Facultatieve lunch. 

In de namiddag gaan we naar Alcalá de Henares, de geboorte-
plaats van Miguel de Cervantes, auteur van "Don Quixote", en 
de thuisbasis van een van de meest prestigieuze universiteiten 
in Spanje, door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Het 
rijke monumentale erfgoed, gevormd door kerken, kloosters 
en universiteitsgebouwen, geeft ons een glimp van het leven 
in Castilië tijdens de Spaanse Gouden Eeuw. Diner. Overnach-
ting in het hotel. 

Dag 3: Madrid (O-A) 
Ontbijt.  In de voormiddag bezoeken we het “Museo Nacional 
del Prado”, met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar één 
van de belangrijkste en meest bezochte kunstmusea in de 
wereld. Het museum bevat de meest waardevolle Spaanse 
kunstcollectie met werken van de 14de tot de 19de eeuw die 
door de Spaanse koningen is verzameld. Facultatieve lunch. 

In de namiddag gaan we naar Faro de Moncloa, een uitkijkto-
ren van 110m hoog. Een snelle lift brengt ons binnen een mi-
nuut naar 92 meter hoogte. Vanaf dit punt heb je een gewel-
dig uitzicht over de omgeving en een groot deel van de stad. 
De bouw van Faro de Moncloa begon in 1992 en is ontworpen 
door de Spaanse architect Salvador Perez Arroyo. De uitkijkto-
ren staat op plaats 11 van de hoogste gebouwen in Madrid. 
Niet ver van Faro de Moncloa ligt de Debod-tempel, een oude 
Egyptische tempel die daar werd afgebroken en herbouwd in 
Madrid.   

Het is een geschenk van  de Egyptische staat  die in 1968 de 
tempel schonk uit dankbaarheid voor de hulp die Spanje heeft 
geleverd bij het redden van de tempels van Abu Simbel.  
Diner. Overnachting in het hotel. 

Dag 4: Madrid (O-A) 
Ontbijt. Vandaag verlaten we de hoofdstad en rijden naar San 
Lorenzo del Escorial, het immense abdijcomplex van Filip II 
van Spanje. Het complex bevat een kasteel, een abdij en een 
koninklijk mausoleum. Sinds 1984 staat het complex op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO. El Escorial is de begraaf-
plaats geweest voor de meeste Spaanse koningen van de  
laatste vijf eeuwen, zowel Bourbons als Habsburgers. 

Facultatieve lunch in San Lorenzo del Escorial. Daarna rijden 
we terug naar de stad. Vrije tijd op en rond Plaza Mayor. In de 
vroege avond maken we een tapas-tour langs verschillende 
bars in Madrid waar we tapas en drankjes proeven.  
Overnachting in het hotel.  

Dag 5: Madrid - Brussel (O) 
Ontbijt. In de voormiddag genieten we nog van 4 mooie  
plekken in Madrid. We trekken eerst naar Plaza Cibeles.  
Midden het plein staat een fontein tot eind 19° eeuw de lokale 
bevolking van drinkwater voorzag. Het witte Palacio Comuni-
caciones, het oude postkantoor, heeft een bijzonder sierlijke 
gevel. We wandelen verder langs Paseo de Recoletos,  
aangelegd langs het nu verdwenen riviertje de Abronigal. 
Langs de oever liep een schaapherderspad. Verder naar Puerta 
de Alcala, de voormalige neoclassicistische stadspoort. We 
eindigen in het stadspark, El Retiro: “aangename afzondering”. 
Tot voor het in 1869 werd opgesteld voor het publiek was het 
een privépark voor de Koninklijke familie. Hier stond immers 
ooit het paleis van Filip IV, het Real Sitio Buen Retiro. Centraal 
in het park ligt een vijver met een zuilengalerij in de vorm van 
een halve maan met een standbeeld van koning Alfons XII. Ten 
zuiden van het meer liggen het Palacio de Velázquez en het 
Palacio de Cristal. Facultatieve lunch. 

In de namiddag is er nog vrije tijd om te kuieren in één van de 
vele winkelstraten, en terrasje te doen of optioneel nog een 
museum te bezoeken. Transfer naar de luchthaven. Vrij 
avondmaal. Avondvlucht om 21u10 naar Brussel waar we aan-
komen rond 23u25. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief. 
 


