BB-GEPENSIONEERDEN

5-DAAGSE VLIEGTUIGREIS
MADRID - TOLEDO
1 tot 5 september 2017
PROGRAMMA
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DAG 1 - Vrij 1/9
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar Madrid met
Brussels Airlines (onder voorbehoud van wijzigingen) :
Brussel 09u25 - 11u50 Madrid
Transfer naar het centrum en middagmaal.
We maken een eerste verkennende wandeling in het hart
van de stad langs de Opera en de grote Plaza Mayor

levendige Puerta del Sol.
Daarna transfer naar ons hotel voor check-in en kamerverdeling.
Avondmaal en overnachting.

DAG 2 - Zat 2/9
We starten vandaag met een panoramische stadsrondrit per aturocar :
de Salamanca wijk, het Azca-complex gesitueerd in het noorden van de stad, het echte
economische en financiële hart, de Pasea de la Castenella, de plaza Colon en de Plaza
Cibeles.
Middagmaal.
Daarna bezoek aan het Koninklijk Paleis, gebouwd in de
XVIII° eeuw in opdracht van fililps V, in vervanging van het
Alcazar, een origineel moors bouwwerk. Het kasteel telt
ontelbare zalen met o.m. het grote trappenhuis, de
troonzaal, de gala-eetzaal, , de koninklijke kapel, de
koninklijke apotheek en de ceremoniezaal. Verdere
bewonderen we er schilderijen van Vélazques, Goya,
Rubens, el Greco en Caravaggio.
Het paleis werd nog lang bewoond door de koninklijke
families. Dit is niet langer het geval is, maar sommige
ceremoniële evenementen worden er nog steeds
gehouden.
Verder vinden we er ook de rijk versierde Sabatini
tuinen.
Terugkeer naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting.
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DAG 3 - Zon 3/9
Bezoek aan het Prado-museum, een van de grootste en meest imposante kunstgalerijen van
de wereld. Het stelt voornamelijk Europese schilderijen voor: Vlaamse, Spaanse, Franse,
Italiaanse en Duitse werken van de veertiende tot het begin van de negentiende eeuw, door de
Habsburgers en Bourbons verzameld. Het Prado herbergt o.m. bekende werken van
Velázquez, Francisco Goya en de Vlaamse

primitieven (Rubens, Breughel, Rubens ...).

Middagmaal.
Vlakbij ligt het prachtige Retiropark
(voorheen de Koninklijke Tuin) waar we de
rozentuin, de vijver, het Crystal Palace, enz.
ontdekken … of misschien wil u wel een
tochtje maken met
een roeibootje ?

Indien er nog tijd rest, lassen we nog een stop in in de omgeving van
de Plaza Mayor en de Puerta del Sol voor een terrasje …
Terugkeer naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting.
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DAG 4 - Ma 4/9
Ganse dag excursie naar Toledo.
We verlaten Madrid en rijden zuidwaarts tot in Toledo.
Voor we de stad binnengaan houden we even halt in de Parador
van Toledo , gelegen op een heuvel aan de overkant van de rivier
met schitterend panorama over de stad. Tijd voor een drankje
terwijl we van het panorama genieten.
Daarna rijden we naar de ingangspoorten voor onze verkenning
van Toledo.
Toledo is een prachtige stad met een doolhof van smalle straatjes, strategisch gelegen aan de
rivier Tajo (El Tajo). Het was al een belangrijk economisch centrum tijdens zijn bezetting door
de Romeinen. Het gezicht van Toledo wordt gekenmerkt door zijn kerken, synagogen en
moskeeën.
Het is dan ook de enige stad in Spanje waar de kenmerken en stijlen van de drie grote
godsdiensten voorkomen : de prachtige kathedraal (christendom), de Joodse wijk (Juderia) en
de Arabische moskeeën.
We bezoeken de kathedraal, de synagoge en de Santo Tomé kerk. Daar bewonderen we het
meesterwerk "De begrafenis van graaf Orgaz” van El Greco, wiens naam onlosmakelijk
verbonden is met de geschiedenis van Toledo.
Onze uitgebreide wandling wordt onderbroeken door het middagmaal in een restaurant in de
stad.

Terugrit naar Madrid in de late namiddag.
Avondmaal en overnachting.
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DAG 5 - Di 5/9
Ontbijt en vrijmaken van de kamers.
We verlaten Madrid en rijden tot in San Lorenzo del Esdorial.
Hier bezoeken we het indrukwekkende El Escorial. Dit enorme paleis werd gebouwd in de
16°eeuw door Felipe II. Het was tegelijk paleis en mausoleum. We bezoeken er de Koninklijke
Appartementen, het Pantheon van de Koningen met de sarcofagen van vele koningen, de

bibliotheek en de basiliek.

Middagmaal in San Lorenzo del Escorial.
Aansluitend transfer naar de luchthaven en check-in voor de terugvlucht naar Brussel (onder
voorbehoud van wijzigingen) :
SN 3728 : Madrid 17u30 - 19u45 Zaventem
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Prijs
op basis van 25 à 29 deelnemers : 1.285 EUR
vanaf 30 deelnemers : 1.250 EUR
toeslag eenpersoonskamer : 260 EUR
Inbegrepen :
➔ Lijnvluchten met Brussels Airlines : Brussel-Madrid-Brussel
➔ Alle luchthaven-, security- en fueltaksen zoals actueel gekend (december 2016)
➔ Transport ter plaatse zoals vermeld met 1ste klasse autocar - fooi en onkosten chauffeur
➔ Audiofoonsysteem met indivuele “oortjes”
➔ 4 Overnachtingen in NH Hotel Zurbano 4* in halfpension :
ontbijtbuffet + 4 avondmalen in zusterhotel NH Abascal op 200 m :
telkens 3-gangenmenu met wijn, water, koffie inbegrepen
➔ 5 Middagmalen dag 1 tot en met dag 5, waarvan 1 in de Parador in Toledo
➔ Programma zoals omschreven met alle vermelde bezoeken en inkomgelden
➔ Audiofoons gedurende de ganse reis
➔ Omnia Travel Reisleider en Spanje-kenner Bart Van Thielen
➔ BTW en Bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen :
➔ Niet vermelde dranken en persoonlijke uitgaven
➔ Eventuele bijkomende inkomgelden
➔ Verzekeringen
Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving :
KBC Reis- en annuleringsverzekering : 20,70 EUR/persoon
Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage : 75€ per
persoon en per schadegeval

Hotel NH ZURBANO 4*
http://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-madrid-zurbano

NH Madrid Zurbano is een uitstekend en modern 4* hotel. Het telt 277 kamers met
airconditioning, minibar, satelliet-TV, safe, badkamer met bad of
douche/haardroger/toiletartikelen en gratis wifi.
Het werd in 2015 volledig gerenoveerd en is een absolute aanrader.
Avondmalen worden genomen in zusterhotel NH Abascal op korte wandelafstand (200m).
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