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11 dagen / 10 nachten
halfpension

Vertrekdata Prijs per persoon 
(op basis van 2-pers.-kamer)

18 april 22 € 1840

24 september 22 € 1865

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 375

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1• België - Bilbao - Torrelavega
We nemen onze vlucht vanuit België en starten onze rondreis met een wandeling in de havenstad Bilbao. In de namiddag bezichtigen we het 
karakteristieke Castro Urdiales. Aansluitend trekken we naar Torrelavega waar we overnachten in het ****hotel Torresport.

Dag 2 • Santillana del Mar - Covadonga - La Coruña
Samen met onze gids wandelen we door Santillana del Mar, dat zijn laatmiddeleeuws karakter zorgvuldig heeft bewaard. Na het vrije 
middagmaal zetten we onze tocht verder via Covadonga - ook wel de wieg van Spanje genoemd - richting La Coruña. We brengen de nacht 
door in het ****hotel AC Coruña.

Dag 3 • Santiago de Compostela - Povoa de Varzim
Vandaag ontdekken we het bruisende bedevaartsoord Santiago de Compostela. In het fraaie historische centrum lopen we binnen in het 
kerkmuseum en de kathedraal met het graf van de heilige Jacobus. Door de Minho-streek reizen we daarna naar Povoa de Varzim voor een 
verblijf in het ****hotel Axis Vermar.

Dag 4* • Porto
In het levendige stadscentrum neemt de gids ons o.a. mee langs de Ponte Dom Luis, de Sé do Porto en het iconische treinstation. Na het 
vrij middagmaal maken we de vijfbruggenboottocht op de Douro en bezoeken we één van de porthuizen, met aansluitend een degustatie.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 5 • Coimbra - Tomar - Fatima
Onze volgende stop is Coimbra, waar we de oudste universiteit van Portugal bezichtigen. In het beroemde Tempelierskasteel van Tomar 
wacht ons nadien een boeiende rondleiding. Eenmaal aangekomen in Fatima nemen we onze intrek in een ***hotel. We brengen een vrij 
bezoek aan het heiligdom van Fatima. Liefhebbers kunnen ’s avonds deelnemen aan ‘de kaarskensprocessie’.

Dag 6 • Batalha - Alcobaça - Obidos - Evora
Batalha, waar we deze ochtend beginnen, is vooral bekend voor zijn indrukwekkende kerk. Het daarna volgende klooster ‘Santa Maria da 
Vitoria’ met haar onafgewerkte torens is evenzeer de moeite waard. Onze kleine tour van ‘de heilige Drievuldigheid’ eindigen we in het 
benedictijnenklooster van Alcobaça. Rond de middag komen we aan in het aan de kust gelegen Nazaré. Onderweg naar Evora stoppen we 
nog in het middeleeuws bloemenstadje Obidos. We overnachten in het ****hotel Evora.

Dag 7 • Evora - Arroiolos - Lissabon
In Evora verwonderen we ons in de São Franciscokerk, meer bepaald in het knekelhuis Capela dos Ossos. Na de middag leren we meer over 
kurk in een kurkbedrijf in de buurt van Arraiolos. Vervolgens gaat onze tocht verder naar Lissabon en slapen we in het ****hotel Vila Gale 
Sintra (april) of het  ****hotel Ramada By Wyndham Lisbon (september).

Dag 8* • Lissabon
Vandaag besteden we een ganse dag in de Portugese hoofdstad Lissabon. We beginnen bij het Castelo de São Jorge, wandelen via de 
kathedraal (Sé), door de Alfama wijk naar de Baicho met de Praça do Commercio en de Rossio. Na de lunchpauze stijgen we op naar de 
Bairro Alto waar we een bezoek brengen aan de wondermooie São Roque kerk. Aansluitend genieten we nog van wat vrije tijd in het centrum 
en keren we terug naar ons hotel.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 9* • Sintra
Via het meest westelijk gelegen punt van Europa rijden we naar Sintra, waar we een rondleiding krijgen in het indrukwekkende Palacio 
Nacional. In de namiddag keren we terug naar Lissabon voor een rondwandeling in de wijk Belém, waar we de Torre en het Padrao dos 
Descobrimentos kunnen bewonderen, evenals de imposante façade van het Mosteiro dos Jeronimos. 
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 10 • Salamanca
In Salamanca, onze volgende halte, maken we een verkennende wandeling langs de oude en nieuwe kathedraal en de universiteit. We 
verblijven vannacht in het ****hotel Regio.

Dag 11 • Salamanca - Madrid - België
Alvorens we onze terugvlucht nemen, maken we nog even een stadsrondrit in de Spaanse hoofdstad Madrid. 

Opgelet: het programma van dag 1 en dag 11 is afhankelijk van de vluchturen.

HOTELS *** & ****
Ligging: meestal vrij centraal bij de bezienswaardigheden gelegen
Uitrusting: mooie tot luxehotels met lift, restaurant, bar, salon, sommige 
met zwembad, mooie en comfortabel ingerichte kamers, badkamer met bad 
of douche en toilet, telefoon, tv, veelal met airco, wifi en minibar
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• Vervoer met een *****Royal Class autocar
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
• Vlucht heen: Brussel - Bilbao, vlucht terug: Madrid - Brussel
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 11e dag het ontbijt
• Inbegrepen: alle bezoeken en toegangen zoals vermeld in het programma
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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VAN NOORD-SPANJE 
NAAR PORTUGAL
Spanje - Portugal  


