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Rondreizen Spanje vasteland
Reizen op maat Spanje genieten en beleven
Paradores
Sevilla
Granada
Cordoba & Baeza
Costa de la Luz
Malaga & Costa del Sol
Extremadura
Valencia
Madrid & Toledo
Castillië-Leon
Galicië
Asturië & Cantabrië
Baskenland
Catalonië
Canarische Eilanden

Cordoba

Bæza

Sevilla
Granada
Jerez
de la Frontera

Cultureel Andalusië
10-daagse rondreis met huurwagen in comfort- of charmehotels.

Dag 1

Brussel - Malaga

Vlucht van Brussel naar Malaga. Ophalen van uw huurwagen. Installatie in hotel Soho
Malaga*** (comfort) of Parador de Malaga Gibralfaro**** (charme). Verkenning van
Malaga met o.a. de kathedraal, het Picassomuseum, het Moors Alcazaba, het Romeins
theater.

Dag 2

Malaga - Granada (130 km)

Na het ontbijt, vertrek richting Granada. Tussenstop aan de Costa Tropical met zijn vele
stranden en lekkere visrestaurants. In de namiddag aankomst in Granada. Check-in in
hotel Macia Real de la Alhambra**** of Villa Oniria****. Bezoek aan de benedenstad met
de kathedraal en de koninklijke kapel waar de praalgraven van de katholieke koningen
ondergebracht zijn.

Dag 3

Granada

Na het ontbijt, bezoek aan het Moorse meesterwerk ‘Alhambra’. Een prachtig stukje
geschiedenis waar u ongedwongen kunt wandelen in dit doolhof van paleizen, koninklijke verblijven en prachtige patio’s. Bezoek eveneens de royale tuinen met fonteinen
en exotische bloemen en planten van het El Generalife, het vroegere buitenverblijf van
de Nasridenkoning. In de namiddag kan u de Moorse wijk ‘Albaicin’ met zijn vele stille
steegjes en pittoreske patio’s ontdekken.

Dag 4

Granada - Baeza (130 km)

Na het ontbijt, vertrek naar Baeza, gelegen in de provincie Jaén waar olijfboomgaarden
overvloedig aanwezig zijn. De steden Baeza en Ubeda zijn het buitenbeentje in Andalusië. In contrast met de overige steden overheersen hier historische gebouwen, kerken en
kathedralen uit de renaissance. Overnachting in hotel Puerta de la Luna****.

Ronda
Malaga

Dag 5

Baeza - Cordoba (150 km)

Dag 6

Cordoba - Sevilla (150 km)

Dag 7

Sevilla

Dag 8

Sevilla - Jerez de la Frontera (90 km)

Dag 9

Jerez de la Frontera - Ronda (120 km)

Na het ontbijt, vertrek naar Cordoba. De stad Cordoba is de parel van de rivier
Guadalquivir. De gehele stad is door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het is
dan ook een ware sensatie om doorheen de stad te slenteren en de mooiste hoekjes
en plekjes te ontdekken. Het bekendste monument is ongetwijfeld de ‘Mezquita’ waar
2 godsdiensten verenigd zijn. Midden in de moskee werd een kathedraal gebouwd.
Ook de ‘Juderia’, de jodenbuurt is uitermate authentiek en sfeervol en bestaat uit witgekalkte huisjes, kleurige bloemen en sfeervolle patio’s. Overnachting in hotel Alfaros****
(comfort) of hotel NH Collection Amistad de Cordoba****.
Na het ontbijt, traject naar Sevilla, hoofdstad van Andalusië. Bezoek aan de wijk ‘Barrio
Santa Cruz’ gebouwd op de fundamenten van de voormalige joodse wijk. Het is er bijzonder sfeervol met de vele witgekalkte huisjes, sinaasappelbomen, bloemen, pittoreske
kerkjes, pleintjes en patio’s. Vervolgens staat het Park van Maria Luisa en Plaza de España
op het programma. Dit park werd aangelegd ter gelegenheid van de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling. Het grandioze Plaza de España is een halfcirkelvormig gebouw dat
met typische materialen is afgewerkt. Het is hier echt een paradijs met arcades, fonteinen
en bruggetjes. Overnachting in hotel San Gil**** (comfort) of Hospes Las Casas del Rey
de Baeza**** (charme).
Bezoek aan de kathedraal en de voormalige Moorse minaret de ‘Giralda’. De kerk is
gigantisch en is de op twee na grootste ter wereld. De Giralda verwijst naar het Moorse
verleden van het nu zo katholieke Spanje. El Patio de los Naranjos ligt naast de kathedraal
en deze mooie tuin werd door de moslims gebruikt voor rituelen. Na de lunch ontdekking van het Real Alcazar met zijn Arabisch geïnspireerde paleisruimtes die in de loop der
eeuwen aangepast werden aan de invloeden van verschillende stijlperiodes. Dit maakt
het bouwwerk uitermate eclectisch en uniek.
Jerez de la Frontera wordt ook wel de stad van de sherry genoemd. De talrijke bodegas
of wijnhuizen bieden graag rondleidingen aan en natuurlijk hoort daar ook een glaasje
voortreffelijke sherry bij. De Spaanse Koninklijke rijschool is eveneens gerenommeerd in
Spanje en ver daarbuiten en een demonstratie is dan ook zeker de moeite waard. Installatie in hotel Villa Jerez*****.
Bewonder in Ronda de ‘Puente Nuevo’, de brug met 3 bogen die over het ravijn gespannen is en die het stadje in tweeën splitst. De arena voor stierengevechten is de oudste
en één van de best bewaarde van heel Spanje. Check-in in hotel Molino del Arco****
(comfort) of Reina Victoria**** (charme).

Dag 10 Ronda - Malaga (110 km) - Brussel

Terugtocht naar Malaga waar de auto ingeleverd wordt. Retourvlucht naar Brussel.
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Cordoba

Brussel - Malaga - Granada (130 km)

Dag 2

Granada

Dag 3

Granada - Cordoba (205 km)

Dag 4

Cordoba - Sevilla (150 km)

Dag 5

Sevilla

Vlucht van Brussel naar Malaga. Ophalen van uw huurwagen en traject naar Granada.
Installatie in hotel Villa Oniria****. Bezoek aan de benedenstad met de kathedraal en de
koninklijke kapel waar de praalgraven van de katholieke koningen ondergebracht zijn.
Diner in een typisch restaurant.

Sevilla
Granada
Jerez
de la Frontera

Dag 1

Ronda
Malaga
Moorse Parels
Authentic Andalusië

Authentic
Andalusië
8-daagse rondreis
met huurwagen in charmehotels.

Na het ontbijt kunt u een bezoek brengen aan het Moorse meesterwerk ‘Alhambra’. Het
Alhambra is een prachtig stukje geschiedenis waar u ongedwongen kunt wandelen in
een doolhof van paleizen, koninklijke verblijven en prachtige patio’s. Bezoek eveneens
de royale tuinen met fonteinen en exotische bloemen en planten van het El Generalife,
het vroegere buitenverblijf van de Nasridenkoning. In de namiddag kan u de Moorse wijk
‘Albaicin’ met zijn vele stille steegjes en pittoreske patio’s ontdekken.
Na het ontbijt, vertrek naar Cordoba, de parel van de rivier Guadalquivir. De gehele stad
is door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het bekendste monument is ongetwijfeld de ‘Mezquita’ waar 2 godsdiensten verenigd zijn. Midden in de moskee werd een
kathedraal gebouwd. Ook de ‘Juderia’, de jodenbuurt is uitermate authentiek en sfeervol
en bestaat uit witgekalkte huisjes, kleurige bloemen en sfeervolle patio’s. Overnachting
in hotel NH Collection Amistad de Cordoba****.
Na het ontbijt, traject naar Sevilla, hoofdstad van Andalusië. In de namiddag bezoek
aan de wijk ‘Barrio Santa Cruz’ gebouwd op de fundamenten van de voormalige joodse wijk. Het is er bijzonder sfeervol met de vele witgekalkte huisjes, sinaasappelbomen,
bloemen, pittoreske kerkjes, pleintjes en patio’s. Vervolgens staat het Park van Maria
Luisa en Plaza de España op het programma. Dit park werd aangelegd ter gelegenheid van de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling. Het is hier echt een paradijs met
arcades, fonteinen en bruggetjes. Degustatiemenu in het romantisch restaurant ‘Taberna
del Alabardero’. Overnachting in hotel Hospes las Casas del Rey de Baeza****.
Bezoek aan de kathedraal en de voormalige Moorse minaret de ‘Giralda’. De kerk is
gigantisch en is de op twee na grootste ter wereld. De Giralda verwijst naar het Moorse
verleden van het nu zo katholieke Spanje. Na de lunch ontdekking van het Real Alcazar met zijn Arabisch geïnspireerde paleisruimtes die in de loop der eeuwen aangepast
werden aan de invloeden van verschillende stijlperiodes. Bezoek aan het Flamenco dansmuseum, gevolgd door een Flamencoshow. Koetstocht doorheen Sevilla langs mooie
pleinen en grootse boulevards.

Dag 6

Jerez de la Frontera - Ronda (120 km)

Na het ontbijt vertrek naar Ronda. Bewonder in Ronda de ‘Puente Nuevo’, de brug met 3
bogen die over het ravijn gespannen is en die het stadje in tweeën splitst. De arena voor
stierengevechten is de oudste en één van de best bewaarde van heel Spanje. Check-in
in hotel Reina Victoria****.

Dag 8

8-daagse rondreis
met huurwagen in comfort- of luxehotels.

Sevilla - Jerez de la Frontera (90 km)

Na het ontbijt, traject naar Jerez de la Frontera, ook wel de stad van de sherry genoemd. Installatie in hotel Villa Jerez*****. In de namiddag, bezoek aan de Bodegas
Sandeman, één van de meest gerenommeerde Sherry wijnhuizen. Proeven vormt
natuurlijk een essentieel onderdeel van het bezoek.

Dag 7

De Moorse parels

Ronda - Malaga (110 km) - Brussel

Terugtocht naar Malaga waar de auto ingeleverd wordt. Terugvlucht vanuit Malaga naar
Brussel.

Dag 1-3 Brussel - Sevilla

Vlucht Brussel-Sevilla. Ophalen van uw huurwagen. 3 overnachtigen in hotel Las Casas de
los Mercaderes*** (comfort) of hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza****.

Dag 4-5 Sevilla - Cordoba (150 km)

Traject naar Cordoba en 2 overnachtingen in hotel Alfaros**** (comfort) of hotel Hospes
Palacio del Bailio***** (luxe).

Dag 6-7 Cordoba - Granada (160 km)

Traject naar Granada en 2 overnachtingen in hotel Macia Real de la Alhambra**** (comfort) of hotel Hospes Palacio de los Patos***** (luxe).

Dag 8

Granada - Malaga (135 km) - Brussel

Inleveren van uw huurwagen en terugvlucht Malaga-Brussel.
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Dag 1

Brussel - Sevilla

Dag 2

Sevilla

Vlucht Brussel-Sevilla en ophalen van uw huurwagen. Installatie in een junior suite in
hotel San Gil**** in Sevilla.

Sevilla
Utrera

Montejaque

Ronda

Estepona

Malaga

Lanjaron

Andalusië4kids
Landelijke charme

Ontbijt. Wandeling langs de kathedraal en de voormalige Moorse minaret de ‘Giralda’.
Bezoek aan de joodse wijk ‘Barrio Santa Cruz’ met witgekalkte huisjes, sinaasappelbomen,
pittoreske pleintjes en patio’s. Ontdekking van het Moorse meesterwerk ‘Real Alcazar’ met
zijn Arabisch geïnspireerde paleisruimtes. In de namiddag staat het Park van Maria Luisa
en Plaza de España op het programma. Dit park werd aangelegd ter gelegenheid van
de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling. Het grandioze Plaza de España is een halfcirkelvormig gebouw dat met typische materialen is afgewerkt. Het is hier echt een paradijs
met arcades, fonteinen en bruggetjes. Overnachting in hotel San Gil.

Dag 3

Landelijke charme
8-daagse rondreis met huurwagen.

Sevilla - Olvera - Montejaque (153 km)

Na het ontbijt, vertrek richting Olvera. In Olvera staan fietsen voor u klaar. U kunt er fietsen langs de Vias Verdes, oude spoorwegbeddingen die omgevormd werden tot mooie,
comfortabele fietspaden. De fietspaden lopen doorheen tunnels en over bruggen en
laten u op een actieve manier kennismaken met deze mooie bergachtige omgeving. In
de namiddag traject naar Montejaque. Installatie in Casitas de la Sierra***, gelegen in de
bergen op 17 km van Ronda. Het is gebouwd in de stijl van een Andalusisch wit dorpje
met pittoreske landelijke huisjes. Mogelijkheid om nog wat te relaxen aan het zwembad.

Dag 1

Brussel - Malaga - Lanjaron (120 km)

Dag 2

Lanjaron

Dag 3

Lanjaron

Dag 4

Lanjaron - Utrera (270 km)

Ontbijt. Traject naar Tarifa waar de Atlantische Oceaan en de Middellandse zee samenkomen. Een 2-uur durende boottocht in Tarifa, een ideale locatie om dolfijnen te spotten.
Ga in de namiddag ook eens een kijkje nemen op de stranden van Tarifa naar de vele
spectaculaire kitesurfers. Overnachting in Fuerte Estepona.

Dag 5

Utrera

Dag 7

Estepona

Dag 6

Utrera - Ronda (96 km)

Dag 8

Estepona - Malaga (80 km) - Brussel

Dag 7

Ronda

Dag 8

Ronda - Malaga (110 km) - Brussel

Dag 4

Montejaque

Andalusië
4kids

Bezoek aan het prachtige witte bergstadje Ronda. Maak een wandeling door de smalle
straatjes tussen witte huizen en langs mooie kerken en paleizen. Spectaculair in Ronda
is de Puente Nuevo, de brug met de 3 bogen die over het ravijn gespannen is en die het
stadje in tweeën splitst. De arena voor stierengevechten is de oudste en één van de best
bewaarde van heel Spanje en zeker een bezoekje waard. Overnachting.

8-daagse rondreis
met huurwagen.

Traject naar Estepona gelegen aan de Costa del Sol. Onderweg kunt u een stop inlassen
in de mondaine jachthaven Puerto Banus. Vervolgens bezoek aan het oude centrum van
Marbella met pittoreske kerkjes, bloeiende sinaasappelbomen en smalle straatjes. Vrije
lunch in Marbella. In de namiddag rijdt u verder naar Estepona. Check-in in een familiekamer in Fuerte Estepona****.

Dag 5

Dag 6

Montejaque - Estepona (82 km)

Estepona

Na het ontbijt, kun je nog wat genieten van de faciliteiten van uw hotel, een dagje aan
het strand doorbrengen of rondkuieren in de jachthaven van Estepona. Overnachting.
Na het ontbijt, check-out. Terugtocht naar Malaga en inleveren van uw huurwagen.
Terugvlucht Malaga-Brussel.

WWW.IMAGINE4KIDS.BE

Vlucht van Brussel naar Malaga. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar Lanjaron, gekend voor haar thermale bronnen en gelegen in de bergregio Las Alpujarras, aan de rand
van het Nationaal Park Sierra Nevada. Overnachting in het charmante hotel Alcadima***.
Ontbijt. Langs de smalle bergwegen kunt u Las Alpujarras ontdekken. Deze bergregio
bestaat uit pittoreske bergdorpjes met witgepleisterde huizen, kleurige bloemen, mooie
fonteintjes, smalle steegjes en kleinschalige winkeltjes waar u kunstnijverheid uit de regio
aantreft. Overnachting in hotel Alcadima***.
Ontbijt. U kunt eventueel nog een bezoek plannen aan Granada, gelegen op 40 km van
Lanjaron of een wandeling maken in deze mooie regio met zijn vele bergen en dalen.
Overnachting in hotel Alcadima***.
Ontbijt. Traject naar Utrera, gelegen op 30 km van Sevilla. In de namiddag aankomst
in Hacienda de Oran. U kunt er kennismaken met deze mooie 17de eeuwse hacienda,
gelegen in een mooie, landelijke en rustige omgeving. Overnachting in Hacienda de
Oran****.
Ontbijt. Vandaag kunt u een dagje genieten op het domein van de hacienda of een
bezoek brengen aan de bruisende stad Sevilla, hoofdstad van Andalusië. Overnachting
in Hacienda de Oran****.
Ontbijt. Traject naar Ronda. In de namiddag aankomst in hotel Molino del Arco, een uniek
landgoed gelegen op 8 km van Ronda. Deze 17de eeuwse finca werd omgebouwd tot
een indrukwekkend 4* ecohotel. Overnachting in Molino del Arco****.
Ontbijt. Bezoek aan het prachtige witte bergstadje Ronda. Maak een wandeling door de
smalle straatjes tussen witte huizen en langs mooie kerken en paleizen. Spectaculair in
Ronda is de Puente Nuevo, de brug met de 3 bogen die over het ravijn gespannen is en
die het stadje in tweeën splitst. Overnachting in Molino del Arco****.
Na het ontbijt, check-out. Rit terug naar Malaga en inleveren van de huurwagen. Terugvlucht Malaga naar Brussel.
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Dag 1

Brussel - Malaga - Granada (130 km)

Dag 2

Granada

Dag 3

Granada - Lanjaron (45 km)

Dag 4

Lanjaron

Vlucht van Brussel naar Malaga. Ophalen van uw huuwagen en traject naar Granada.
Installatie in hotel Macia Real de la Alhambra****. Bezoek aan de kathedraal en de koninklijke kapel waar de praalgraven van de katholieke koningen ondergebracht zijn.
Granada
Malaga

Lanjaron
Nerja

Na het ontbijt kunt u een bezoek brengen aan het Moorse meesterwerk ‘Alhambra’. Het
Alhambra is een prachtig stukje geschiedenis waar u ongedwongen kunt wandelen in
een doolhof van paleizen, koninklijke verblijven en prachtige patio’s. In de namiddag kan
u de Moorse wijk ‘Albaicin’ met zijn vele nauwe steegjes en romantische patio’s ontdekken.
Na het ontbijt, vertrek richting Monachil, gelegen in de Sierra Nevada, op slechts 8 km
van Granada. Wandeling doorheen Los Cahorres de Monachil, een mooie afwisselende
kloofwandeling langs watervallen, hangende bruggen, smalle bergpaadjes, rotstunnels
en laaghangende rotsen. U kunt er genieten van fantastische zichten in een ongerepte
natuurlijke omgeving. In de namiddag traject naar Lanjaron, gelegen in de bergregio Las
Alpujarras. Overnachting in hotel hotel Alcadima***.

Actief
Andalusië
8-daagse rondreis
met huurwagen.

Ontbijt. Langs smalle, bochtige bergwegen kunt u Las Alpjurras ontdekken. Deze bergregio bestaat uit enkele pittoreske bergdorpen zoals Pampaneira, Bubion en Capileira met
witgepleisterde huizen, kleurige bloemen, mooie fonteintjes, smalle steegjes en kleinschalige winkeltjes waar u kunstnijverheid uit de regio aantreft. Twee kilometer buiten
Pampaneira ligt een Tibetaans Boeddhistenklooster van waaruit je een fantastisch uitzicht hebt over de Sierra Nevada en de Costa Tropical. Overnachting in hotel Alcadima.

Welkom in Sevilla

Dag 5

4-daagse citytrip in Sevilla.

Lanjaron - Nerja (67 km)

Ontbijt. Traject naar Nerja. In het oude centrum van Nerja ligt ‘Balcon de Europa’, een
uitzichtpunt op een uitstekende klif in de zee van waaruit je een schitterend uitzicht hebt
over de kust en de bergen. Overnachting in Parador de Nerja****. Vanuit de Parador hebt
u een fantastisch uitzicht op het Burriana strand en op de Middellandse Zee en de lift van
de Parador brengt u rechtstreeks naar het strand.

Dag 6

Nerja

Ontbijt. Vandaag staat een kajak/snorkel activiteit van 2u op het programma in Maro. Het
is hier uitzonderlijk mooi en uitstekend geschikt om te kajakken en te snorkelen. Er zijn
verschillende rivieren die hier uitmonden in de zee, met als resultaat enkele spectaculaire
watervallen zoals de Cascada la Doncella en de Cascada Grande de Maro. Grillige rotspartijen, onderwatergrotten en spelonken maken hier van kajakken een onvergetelijke
ervaring. In de namiddag kunt u nog even nagenieten op het Maro strand. Het is een
schilderachtige baai geklemd tussen kliffen en met zicht op de overblijfselen van een
oude Moorse wachttoren. Overnachting in Parador de Nerja.

Dag 7

Nerja

Een wandeling doorheen de rivier Chillar is een topper en uitermate geschikt voor alle
leeftijden. Het is heerlijk om tijdens een zomerse dag verscheidene keren doorheen de
rivier de plenzen. Hogerop kun je ook heerlijk zwemmen in de natuurlijke zwembaden.
Overnachting in Parador de Nerja.

Dag 8

Nerja - Malaga (70 km) - Brussel

Na het ontbijt, traject naar de luchthaven van Malaga waar uw wagen terug ingeleverd
wordt. Terugvlucht van Malaga naar Brussel.

Dag 1

Brussel - Sevilla

Dag 2

Sevilla

Dag 3

Sevilla

Dag 4

Sevilla - Brussel

Vlucht met Brussels Airlines van Brussel naar Sevilla, hoofdstad van Andalusië. Transfer
naar hotel Las Casas de los Mercaderes*** of Hospes Las Casas del Rey de Baeza****.
Ontbijt. Bezoek aan de kathedraal en de voormalige Moorse minaret de ‘Giralda’. De kerk
is gigantisch en is de op twee na grootste ter wereld. De Giralda verwijst naar het Moorse verleden van het nu zo katholieke Spanje. Vervolgens ontdekking van het Real Alcazar met zijn Arabisch geïnspireerde paleisruimtes. Bezoek aan de wijk ‘Barrio Santa Cruz’
gebouwd op de fundamenten van de voormalige joodse wijk. Het is er bijzonder sfeervol met de vele witgekalkte huisjes, sinaasappelbomen, bloemen, pittoreske kerkjes,
pleintjes en patio’s. In de namiddag kan je genieten van een boottocht van 1u op de
Guadalquivir met prachtige zichten op de stad en zijn belangrijkste bezienswaardigheden. Overnachting.
Ontbijt. Begeleide fietstocht doorheen Sevilla langs de rivier, het historisch centrum
en het Park van Maria Luisa en Plaza de España. Dit park werd aangelegd ter gelegenheid van de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling. Het grandioze Plaza de España is een
halfcirkelvormig gebouw dat met typische materialen is afgewerkt. Het is hier echt een
paradijs met arcades, fonteinen en bruggetjes. Overnachting.
Ontbijt. Check-out en transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht van Sevilla naar
Brussel met Brussels Airlines.
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Dag 3

Plasencia - Caceres (80 km)

Dag 4

Caceres - Merida (72 km)

Dag 5

Merida - Sevilla (189 km)

Dag 6

Sevilla

Dag 7

Sevilla - Cordoba (150 km)

Dag 8

Cordoba - Granada (160 km)

Dag 9

Granada

Onbijt. Traject naar Caceres waar u onderweg boomgaarden met steeneiken en kurkeiken ziet in uitgestrekte weilanden. Caceres is een ommuurde middeleeuwse stad vermeld op de monumentenlijst van de Unesco. De tientallen ooievaarsnesten in de talloze
kantelen, hoge torens en kerken spreken tot de verbeelding en de pittoreske pleintjes en
terrassen zijn uiterst sfeervol. Overnachting in Parador de Caceres****.
Na het ontbijt, traject naar Merida, de hoofdstad van Extremadura en gelegen aan de
oevers van de rivier de Guadiana. De belangrijkste monumenten zijn ondermeer het
theater, het amfitheater en het Romeins museum. Maak ook eens een wandeling over
de lange Romeinse bruggen met mooie bogen. overnachting in Parador de Merida****.
Ontbijt. Vandaag rijdt u naar Sevilla, de hoofdstad van Andalusië. U kunt hier een bezoek
brengen aan de kathedraal en de voormalige Moorse minaret de ‘Giralda’. Dit is de derde
grootste kerk ter wereld. De Giralda verwijst naar het Moorse verleden van het nu zo
katholieke Spanje. Ga ook op ontdekking in het Real Alcazar met zijn Arabisch geïnspireerde paleisruimtes. Overnachting in Hospes Las Casas del Rey de Baeza****.

Spaans cultureel erfgoed
10-daagse rondreis met huurwagen van Madrid tot Malaga.

Dag 1

Plasencia

Madrid
Toledo

Caceres
Merida
Cordoba
Sevilla

Granada
Malaga

Brussel - Madrid - Toledo (74 km)

Vlucht van Brussel naar Madrid. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar Toledo, een
prachtige stad gelegen op een tafelrots aan de rivier de Taag. Het is een stad met een
rijke geschiedenis en cultuur. In de middeleeuwen leefden christenen, moslims en joden
hier vreedzaam samen en de sporen van deze culturen zijn alom vertegenwoordigd in
het hedendaagse Toledo. De stad staat dan ook op de werelderfgoedlijst van de Unesco.
Het was tevens de thuisbasis van de wereldschilder ‘El Greco’. Overnachting in Parador
de Toledo****.

Dag 2

Toledo - Plasencia (211 km)

Ontbijt. Traject naar Plasencia, een middeleeuwse stad met talrijke historische gebouwen
zoals kerken, paleizen, herenhuizen en een indrukwekkende kathedraal. Het is ook een
ideale uitvalsbasis om het Nationaal Park de Monfragüe de ontdekken. Dit nationaal park
maakt deel uit van het gelijknamige biosfeerreservaat en is een beschermingszone voor
(roof )vogels. Vanaf het Castillo de Monfragüe is er een mooi uitzicht op een groot deel
van het nationale park, de rivier de Taag en de Alcantara dam. Het kasteel, een voormalig
fort met een mooie ligging, is nu grotendeels een ruïne. Overnachting in Parador Plasencia****.

Ontbijt. Bezoek aan de wijk ‘Barrio Santa Cruz’ gebouwd op de fundamenten van de
voormalige joodse wijk. Het is er bijzonder sfeervol met witgekalkte huisjes, sinaasappelbomen, bloemen en pittoreske kerkjes, pleintjes en patio’s. Vervolgens staat het
Park van Maria Luisa en Plaza de España op het programma. Dit park werd aangelegd ter
gelegenheid van de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling. Het grandioze Plaza de España
is een halfcirkelvormig gebouw dat met typische materialen is afgewerkt. Het is hier echt
een paradijs met arcades, fonteinten en bruggetjes. Overnachting in Hospes Las Casas
del Rey de Baeza.
Na het ontbijt, traject naar Cordoba. De gehele stad is door de Unesco uitgeroepen tot
Werelderfgoed. Het is dan ook een ware sensatie om doorheen de stad te slenteren en de
mooiste hoekjes en plekjes te ontdekken. Het bekendste monument is ongetwijfeld de
‘Mezquita’ waar 2 godsdiensten verenigd zijn. Midden in de moskee werd een kathedraal
gebouwd. Ook de ‘Juderia’, de jodenbuurt is uitermate authentiek en sfeervol en bestaat
uit witgekalkte huisjes, kleurige bloemen en sfeervolle patio’s. Overnachting in hotel
NH Collection Amistad de Cordoba****.
Na het ontbijt, vertrek richting Granada. Bezoek aan de benedenstad met de kathedraal
en de koninklijke kapel waar de praalgraven van de katholieke koningen ondergebracht
zijn. Overnachting in hotel Villa Oniria****.
Na het ontbijt, bezoek aan het Moorse meesterwerk ‘Alhambra’. Een prachtig stukje
geschiedenis waar u ongedwongen kunt wandelen in dit doolhof van paleizen, koninklijke verblijven en prachtige patio’s. Bezoek eveneens de royale tuinen met fonteinen en
exotische bloemen en planten van het El Generalife, het vroegere buitenverblijf van de
Nasridenkoning. In de namiddag kan u de Moorse wijk ‘Albaicin’ met zijn vele stille steegjes, pittoreske patio’s ontdekken. Overnachting in hotel Villa Oniria****.

Dag 10 Granada - Malaga (135 km) - Brussel

Ontbijt. Traject naar Malaga waar u nog even de tijd hebt om wat rond te kuieren langs
de kathedraal, het Picassomuseum, het Moors Alcazaba, het Romeins theater. Inleveren
van de huurwagen en terugvlucht van Malaga naar Brussel.
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samen met het Prado de gouden driehoek vormen zijn het ‘Museo Thyssen-Bornemisza’
en het ‘Museo Reina Sofia’, het museum voor hedendaagse en moderne kunst met als
pronkstuk het wereldbefaamde werk Guernica. Nog wat tijd over? Kom even tot rust in
het ‘Retiropark’, een stille oase in het bruisende Madrid.

Dag 3

Madrid - Segovia (90 km)

Dag 4

Segovia - Avila (90 km)

Dag 5

Avila - Salamanca (105 km)

Dag 6

Salamanca - Caceres (210 km)

Dag 7

Caceres

Dag 8

Caceres - Toledo (260 km)

Dag 9

Toledo - Madrid - Brussel (90 km)

Ophalen van uw huurwagen. Traject naar Segovia gelegen op een rotsachtige bergtop. De stad is gedeeltelijk ommuurd en tot de meest opvallende monumenten horen
ongetwijfeld het aquaduct van Trajanus, een prachtig Romeins bouwwerk bestaande uit
160 bogen en monumentale granieten blokken en het sprookjeskasteel Alcazar. Ook de
gotische kathedraal en de vele Romaanse kerken bepalen de schoonheid van deze
unieke stad. Overnachting in hotel San Antonio el Real****.
Bezoek aan het hoog gelegen Avila, de stad met de best bewaarde middeleeuwse stadsmuren. Andere bezienswaardigheden zijn de vele kerkjes, kloosters en paleizen in deze
bijzonder sfeervolle stad. Installatie in hotel Palacio de los Velada****.
Vervolgens naar Salamanca. Een universiteitsstad waar het gezellig druk is. Salamanca
is één groot openluchtmuseum en is uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het Plaza Mayor
wordt er terecht bestempeld als het mooiste plein van Spanje. Ook de kathedraal, groots
en monumentaal is een ware publiekstrekker. Overnachting in hotel Hospes Palacio de
San Esteban*****.

Monumentaal Spanje
9-daagse rondreis met huurwagen.

Salamanca
Avila
Caceres

Segovia
Madrid
Toledo

Dag 1

Brussel - Madrid

Vlucht Brussel-Madrid. Ontdek de vele leuke pleinen en wijken in Madrid zoals ‘La Latina’
een hotspot voor Madrilenen, ‘Plaza Mayor’ waar straatartiesten en muzikanten de vele
fraaie monumentale gebouwen opfleuren en ‘Puerta del Sol’, een gigantisch plein met
fonteinen en beelden en een belangrijke verkeersader in het drukke Madrid. Ga ook eens
langs het ‘Palacio Real’, het koninklijk paleis met vele majestueuze zalen en prachtig aangelegde tuinen. Overnachting in hotel Ganivet***.

Dag 2

Madrid

Madrid is de museumstad bij uitstek. In het ‘Museo del Prado’ zijn werken van ondermeer
El Greco, Velazquez, Goya, Rubens en Rembrandt te bewonderen. Andere musea die
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Traject van Salamanca naar Plasencia, gelegen in de regio Extremadura waar desolate
velden, eenzame kudden schapen en grote stuwmeren het landschapsbeeld bepalen.
U kunt een halte voorzien in Plasencia, een middeleeuwse stad met talrijke historische
gebouwen zoals kerken, paleizen, herenhuizen en een indrukwekkende kathedraal. In
de namiddag kunt u verder rijden naar Caceres, een ommuurde middeleeuwse stad vermeld op de monumentenlijst van de Unesco. Langs de weg kunt u boomgaarden met
steeneiken en kurkeiken zien in uitgestrekte weilanden. Overnachting in hotel NH Palacio
de Oquendo****.
Bezoek aan Caceres. De talloze kantelen, hoge torens en kerken zijn enorm in trek bij de
meer dan honderd ooievaars. De pittoreske pleintjes en terrasjes zijn uiterst sfeervol. In
de namiddag bezoek aan Trujillo, een authentiek dorp met monumentale gebouwen uit
de Renaissance.
’s Middags korte stop in Talavera de la Reina aan de rivier de Taag gelegen en bekend
omwille van zijn keramiek. Verder naar Toledo, eveneens gelegen aan de Taag, een stad
met een rijke geschiedenis en cultuur. De stad staat dan ook op de werelderfgoedlijst van
de Unesco. Het was de thuisbasis van de wereldbefaamde schilder ‘El Greco’. Installatie in
hotel Eugenia de Montijo*****.
Terugrit naar Madrid. Afleveren van de huurwagen en terugvlucht van Madrid naar
Brussel.

Imagine More

Indien u deze reisprogramma’s wenst te wijzigen kan dit geheel naar uw wens. U kiest
zelf de hotels, het aantal overnachtingen en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

A Coruña

Gijon

Santiago
de Compostella

Santillana
del Mar
Bilbao

Dag 1

Brussel - Bilbao

Dag 2

Bilbao

Dag 3

Bilbao - Santillana del Mar (126 km)

Dag 4

Santillana del Mar - Gijon (153 km)

Dag 5

Gijon

Dag 6

Gijon - La Coruña (282 km)

Vlucht van Brussel naar Bilbao. Ophalen van uw huurwagen. Overnachting in hotel
Barcelo Bilbao Nervion****.
Ontbijt. Wandeling in de oude wijk Casco Viejo met tal van sfeervolle pleintjes en smalle
straatjes. Overnachting in hotel Barcelo Bilbao Nervion****.
Ontbijt. Na het ontbijt, traject langs de Cantabrische kust tot aan Santillana del Mar, een
goed bewaard middeleeuws dorp uit de negende eeuw. Vanuit Santillana del Mar kun je
een replica van de grotten van Altamira bezoeken. Overnachting in Parador de Santillana
Gil Blas****.

Langs de
Costa Verde
10-daagse rondreis
met huurwagen.

Ontbijt. Na het ontbijt kunt u een bezoek brengen aan Cangas de Onis, gelegen aan
de voet van de bergketen ‘Nationaal Park Picos de Europa’ gelegen op 25 km van de
Cantabrische kust. Vervolgens bezoek aan het heiligdom en bedevaartsoord van Covadonga waar de reconquista of de Christelijke herovering op de Moren begon. Vervolgens traject naar Gijon. Overnachting in hotel Abba Gijon****.
Ontbijt. Gijon, gelegen in Asturië, is een historische stad met een grote haven en een
5 km lang strand in de baai van San Lorenzo. Tussen het strand en de haven ligt de
visserswijk Cimadevilla, het oude stadscentrum met steile straten vol cidercafés, leuke
restaurants en tapasbars. Overnachting in hotel Abba Gijon****.
Ontbijt. Na het ontbijt, traject naar La Coruña. Geniet onderweg van de mooie groene
landschappen, de kleine dorpjes en de uitgestrekte stranden. In de namiddag aankomst
in La Coruña, gelegen in Galicië. Overnachting in Pazo do Rio****, gelegen op 5 km van
La Coruña.

Dag 7

La Coruña

Ontbijt. Bezoek aan La Coruña. De haven van La Coruña, is de grootste haven van Europa
op het gebied van de handel in verse vis en zeevruchten. In La Coruña heb je tal van historische gebouwen, kloosters, kerken, het prachige Plaza de Maria Pita, grote boulevards
en kleine steegjes. Overnachting in Pazo do Rio****.

Dag 8

La Coruña - Santiago de Compostella (99 km)

Dag 9

Santiago de Compostella

Ontbijt. Vervolgens vertrek naar Santiago de Compostella die door Unesco verklaard is tot
Werelderfgoed. Het is een bedevaartsoord en eindpunt van de pelgrimstocht ‘Camino de
Santiago’. Bezoek aan de romaanse kathedraal, de weidse pleinen, de vele kerken, kloosters en de vijfhonderd jaar oude universiteit. De hele stad ademt grandeur, geschiedenis
en cultuur uit. Overnachting in Capitol boutique hotel***.
Ontbijt. Dagtrip langs de ria’s van Galicië, brede inhammen waarlangs de zee het land
binnenspoelt en die zorgen voor een betoverende schoonheid van deze kustregio. Eventueel bezoek aan de vismarkt in Muros, een authentiek en idyllisch vissersdorpje. Overnachting in Capitol boutique hotel***.

Dag 10 Santiago de Compostella - Brussel

Ontbijt. Terugvlucht van Santiago de Compostella naar Brussel.

Welkom in Bilbao
4-daagse citytrip Bilbao.
Dag 1

Vlucht Brussel - Bilbao

Dag 2

Bilbao

Dag 3

Bilbao

Dag 4

Bilbao - Brussel

Vlucht Brussel - Bilbao. Transfer naar hotel Barcelo Nervion**** en overnachting.
Ontbijt. Individueel bezoek aan het Guggenheim Museum. Er wordt een ingangsticket
met audiogids klaargelegd aan de receptie van het hotel. Het Guggenheim Museum is
één van de meest bezochte musea in Spanje. Naast moderne en hedendaagse kunstwerken van onder andere Picasso, Miro en Dali trekt vooral het indrukwekkend gebouw
- ontworpen met een mix van materialen zoals titanium, glas en kalksteen - de aandacht.
In de namiddag, individueel bezoek aan het historisch centrum Casco Viejo met tal van
sfeervolle pleintjes en smalle straatjes. ’s Avonds Pintxostocht doorheen Bilbao waar je in
verschillende bars de befaamde Pintxos kunt proeven, de Baskische versie van de tapas.
Ontbijt. Begeleide fietstocht doorheen Bilbao. Er is 1 pintxos en 1 drankje voorzien onderweg. In de namiddag individueel bezoek aan de Mercado de la Ribera, de grootste overdekte markt van Europa. Vervolgens kun je met de kabelbaan naar de Artxanda heuvel
van waaruit je een panoramisch zicht hebt op de stad.
Check-out en transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht Bilbao-Brussel.
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Genieten in Catalonië
8-daagse rondreis met huurwagen.

Dag 1

Brussel - Barcelona

Vlucht van Brussel naar Barcelona. Bezoek aan de prachtige pleinen en de vele monumenten die de stad telt. Wandeling doorheen de Barrio Gótico waar je de sfeer opsnuift
van het verleden in de authentieke middeleeuwse straatjes. Flaneer langs de Ramblas, de
ontmoetingsplaats in Barcelona waar straatmuzikanten, kunstenaars en bloemenstalletjes de sfeer bepalen. Ook een bezoek aan de Boqueriamarkt met de vele verse zuiderse
producten is zeker de moeite waard. Overnachting in H10 Montcada boutique hotel****.

La Seu d’Urgell
Begur
Barcelona

Dag 2

Barcelona

Ontbijt. De mogelijkheden in Barcelona zijn onbeperkt. U kunt de Sagrada Família, het
Park Güell, Casa Mila of Casa Batlo bezoeken, waarmee de architect Antoni Gaudí een
onuitwisbare stempel op de stad heeft gedrukt. Ook het Picassomuseum is zeker een
must voor kunstliefhebbers. U kunt Barcelona doorkruisen met de hop on hop off bus en
uitstappen bij de voornaamste bezienswaardigheden van de stad en even uitrusten in de
wijk Barceloneta met zijn uitgestrekte strand, leuke restaurants en hippe bars. Overnachting in H10 Montcada boutique hotel****.

Dag 3

Barcelona - La Seu d’Urgell

Ontbijt. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar de Spaanse Pyreneeën. Niet ver van
Andorra ligt het stadje La Seu d’Urgell omgeven door beboste bergen, weilanden, talrijke bronnen en hoge bergtoppen. Het is een voormalige bisschopsstad. De Romaanse
kathedraal is volledig gerenoveerd en heeft mooie kloostergangen. In het oude stadscentrum vindt u smalle straatjes met zuilengalerijen die een middeleeuwse sfeer uitademen. Er zijn gezellige bars en restaurantjes. Overnachting in de Parador La Seu d’Urgell.

Dag 4

La Seu d’Urgell

Ontbijt. Mogelijkheid om een wandeling te maken in de Spaanse Pyreneeën. Overnachting in de Parador La Seu d’Urgell.
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Dag 5

La Seu d’Urgell - Begur

Dag 6

Begur

Dag 7

Begur

Dag 8

Begur - Barcelona - Brussel

Ontbijt. Traject naar Begur. Overnachting in hotel El Convent****. Dit voormalig 17de
eeuws klooster werd omgebouwd tot een prachtig hotel met een uitgestrekte tuin en
een mooi zwembad, gelegen op wandelafstand van het strand.
Ontbijt. Ontdekking van de omgeving met mooie stranden, baaien, kliffen en rotsen.
Bezoek aan Begur. Een korte wandeling langs de mooie huizen van Begur leidt naar de
220m hoge top van de heuvel. Van daaruit hebt u een prachtig uitzicht over Begur en de
omliggende kustregio. In de namiddag kunt u mooie wandeling maken. Naast het strand
“Torre Valentina” begint één van de mooiste wandelpaden van Calonge. De wandeling
loopt parallel met de Middellandse Zee en kronkelt door spectaculaire dennenbossen
en prachtige stranden.
Ontbijt. Ook het achterland van de kust heeft heel wat te bieden: groene heuvels, rivieren,
bossen, wijngaarden en pittoreske dorpjes. Je kunt Gerona bezoeken. In het oude centrum ‘Barri Vell’ vindt u het mooie ‘Plaça de la Independència’, de kathedraal van Gerona,
oude stadsmuren en enkele originele Arabische badhuizen. De felgekleurde huizen gelegen aan de rivier de Onyar geven de stad een typisch karakter. De vele bruggen over de
rivier benadrukken de sfeer en zorgen voor mooie zichten op de stad.
Ontbijt. Traject naar de luchthaven van Barcelona waar u de huurwagen inlevert. Terugvlucht naar Brussel.

REIZEN OP MAAT SPANJE GENIETEN & BELEVEN
GASTRONOMIE

Spanje biedt een waaier aan gastronomische mogelijkheden zoals proeven van Cava aan de Costa Barcelona of
sherry proeven in Jerez de la Frontera, culinair genieten
in sterrenrestaurants, deelnemen aan een kookworkshop,
Pintxostocht in Bilbao waar u in verschillende bars de befaamde Pintxos kunt proeven, de Baskische versie van de
tapas. Ook het bezoeken van een olijfboomgaard of van
een hamdrogerij behoort tot de mogelijkheden.

ACTIVITEITEN OP MAAT

Bij Imagine Travel is het uiteraard ook mogelijk om een
reis op maat samen te stellen. Geef uw persoonlijke
ideeën aan ons door en wij maken uw droomreis op
maat. Volgende thema’s kunnen u helpen.

Er is meer en meer interesse in excursies op maat van
uw klanten zoals fietsen in culturele steden zoals Sevilla,
Valencia, Barcelona of langs de Vias Verdes, oude spoorwegbeddingen die omgevormd zijn tot mooie, comfortabele fietspaden die lopen doorheen tunnels en over
bruggen. Ook een uitdaging is de Camino de Santiago of
de pelgrimsroute naar Santiago die te voet of per fiets kan
afgelegd worden. Paardrijden, canyoning, golfen, kayakken zijn eveneens activiteiten die op voorhand kunnen
vastgelegd worden.

NATUURPRACHT

Spanje is een land vol contrasten met uitgestrekte stranden, rustige baaien, nationale parken, rivieren, watervallen en grillige rotspartijen. Ontdek de prachtige natuur
tijdens een jeepsafari met trajecten langs witte dorpjes
en prachtige landschappen. Maak een boottocht in Tarifa,
een ideale locatie om dolfijnen en walvissen te spotten.
Ook een aanrader is een wandeling in de Sierra Nevada
doorheen Los Cahorres de Monachil langs watervallen,
hangende bruggen, smalle bergpaadjes, rotstunnels en
laaghangende rotsen.

SPAANSE SFEER

Snuif de sfeer op van de cultuur die Spanje te bieden
heeft. Geniet van de opzwepende sfeer tijdens een
Flamencoavond, bezoek een stierenfokkerij. Feest, dans,
eet en drink mee met de Spanjaarden en kijk naar één van
de optochten of processies tijdens een Feria in Spanje.

ISLAND HOPPING
OP DE CANARISCHE EILANDEN

De 7 Canarische eilanden zijn vulkanisch van oorsprong
wat te zien is aan de lavastranden, kraters, vulkaankegels,
basalt. Toch beschikt ieder eiland over zijn eigen schoonheid en bijzonderheden en zijn de verschillen tussen de
eilanden erg groot. U kunt dan ook enkele eilanden combineren met ferrytrajecten of binnenlandse vluchten tussen de verschillende eilanden.

TREINREIZEN

Geniet van de mooie landschappen, culturele rijkdommen en verfijnde gastronomie aan boord van de legendarisch treinen ‘Al Andalus’, ‘Costa Verde Express’ en ‘El
Transcantabrico Gran Lujo’. ‘Al Andalus’ doorkruist Andalusië en ‘Costa Verde Express’ en ‘El Trancantabrico Gran Lujo’
doorkruisen Galicië, Asturië en Cantabrië. De trajecten per
trein worden overdag uitgevoerd zodat u optimaal kunt
genieten van uw nachtrust in een suite. Voor of na de
treinreis worden overnachtingen aangeboden in charmehotels of Paradores.
11

PARADORES
De paradores bieden logies in unieke verblijven verspreid over Spanje. Ze
zijn, ofwel ondergebracht in prachtig gerenoveerde kastelen, kloosters of
paleizen, ofwel recent gebouwd met authentieke materialen in regio’s van
historische betekenis, ofwel gebouwd in hedendaagse stijl en gelegen in
een mooie landelijke omgeving. Hun motto is originaliteit, persoonlijke service en kennismaking met de lokale cultuur. Het comfort en de luxe kan
onderling sterk verschillen en daarom wordt aan elke parador een 3, 4 of 5
sterrenquotering toegekend. Maak hier kennis met enkele paradores.

1

PARADOR DE MALAGA GIBRALFARO****

Ligging: mooie ligging op de Gibralfaroheuvel met een uniek zicht op de stad Malaga
en de Alcazaba burcht.
Logies: 38 ruime en comfortabele kamers met minibar, safe, airco, verwarming, telefoon,
tv, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: gastronomisch restaurant, bar, tuin, dakterras met zwembad en zonnedek,
parking.
Imagine: deze parador is gehuisvest in een prachtig historisch gebouw. Geniet van de
rust, de serene sfeer en de unieke toplocatie van deze parador.

2

PARADOR DE GRANADA****

Ligging: gelegen in het paleizencomplex van het Alhambra, een prachtig stukje geschiedenis in het levendige Granada.
Logies: 40 gerenoveerde en elegante kamers met airco, verwarming, satelliet-tv, telefoon, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, vergaderzalen, romantische tuin, patio, parking.
Imagine: een héél dure Parador die dankzij zijn ligging in het Alhambra complex tot de
verbeelding spreekt. Dit voormalig klooster werd gebouwd in de 14de eeuw en beschikt
over een uitzonderlijke collectie meubels, portretten en kunstvoorwerpen. Zowel de
Arabische als Christelijke invloeden zijn overal merkbaar.
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3

PARADOR DE ANTEQUERA****

Ligging: gelegen op wandelafstand van het centrum van Antequera. Dicht bij het hotel,
bevindt zich het Nationaal Park El Torcal met zijn vreemde rotsformaties.
Logies: de 58 moderne kamers zijn ingericht in neutrale tinten en donkere parketvloeren. De kamers beschikken over airco, safe, minibar, satelliet-tv, WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant met mooie grote raampartijen met zicht op de unieke rotsformaties, bar, vergaderruimtes, laundryservice, gratis parking, openluchtzwembad
(enkel open in de zomer) met zonneterras.
Imagine: een parador met een moderne architectuur zoals mooie grote raampartijen,
een neutraal kleurenpalet en een strak meubilair. Ideale uitvalsbasis voor uitstappen naar
de Moorse steden Cordoba, Sevilla en Granada.

4

PARADOR DE MERIDA****

Ligging: gelegen in het historisch centrum van Merida, de hoofdstad van Extremadura.
Het 18e eeuws klooster werd gebouwd op de ruïnes van een tempel.
Logies: 82 landelijk ingerichte kamers met airco, verwarming, safe, minibar, telefoon,
satelliet-tv, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant, salon, fitness, laundryservice, prachige tuinen met archeologische vondsten, zwembad (enkel open in de zomer) met zonneterras, garage.
Imagine: dit historisch pand werd op een authentieke manier gerestaureerd en biedt alle
garanties voor een geslaagd verblijf.

PARADORES

5

PARADOR DE CACERES****

Ligging: gelegen in de oude binnenstad van Caceres, een ommuurde middeleeuwse
stad die op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.
Logies: 39 elegante kamers ingericht in neutrale tinten met satelliet-tv, airco, verwarming, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, het hotel bevindt zich in een voetgangerszone en de klanten
van de Parador moeten zich registreren om te kunnen binnenrijden, gratis parking gelegen aan de achterkant van de Parador, betalende garage gelegen buiten het historisch
centrum.
Imagine: dit 14e eeuws paleishotel combineert authentieke elementen zoals houten
balken, zuilen, gewelven met hedendaags comfort, persoonlijke service en een unieke
ligging.

6

PARADOR DE EL SALER****

Ligging: unieke ligging in het natuurreservaat La Albufera aan de kust. Het hotel grenst
aan het beroemde golfterrein El Saler. De stad Valencia ligt op amper 20 km van het
hotel.
Logies: 65 moderne kamers met safe, telefoon, satelliet-tv, minibar, airco, badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant, internet, golfterrrein, parking, buitenzwembad met zonneterras (enkel open in de zomer), speeltuin, fitness, Spa met sauna, Schotse douche,
bubbelbad,stoomcabine, verwarmd binnenzwembad.
Imagine: de moderne architectuur in combinatie met de rustige ligging in het natuurreservaat met zicht op zee benadrukt het unieke karakter van deze luxueuze parador.
De nabijheid van Valencia geeft nog een extra dimensie aan uw verblijf. Een aanrader!
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PARADOR DE TOLEDO****

Ligging: gelegen op de heuvel Cerro del Emperador op 4 km van het historisch centrum
van Toledo. Prachtig panoramisch zicht op de stad van de 3 culturen: de kathedraal, het
Alcazar, en de synagoges.
Logies: 78 kamers met minibar, telefoon, tv, airco, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant, terras, parking, zwembad (enkel open in de zomer).
Imagine: de strakke vormgeving van dit pand vormt een mooi geheel met de warme
decoratieve elementen zoals de houten balken en balustrades en de Moorse tegels.

8

PARADOR DE PONTEVEDRA****

Ligging: ideale ligging in het centrum van Pontevedra nabij de Atlantische Oceaan met
goudkleurige zandstranden en adembenemende kliffen.
Logies: de Parador de Pontevedra biedt accommodatie in 31 ruime en elegante kamers
met telefoon, satelliet-tv, gratis WiFi, minibar, airco, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: indrukwekkende hall waar de authentieke stenen trap de aandacht trekt,
vergaderzaal, feestzaal, laundryservice, gratis WiFi, stijlvol restaurant waar lokale gerechten geserveerd worden, openbare parking nabij het hotel.
Imagine: een historisch 16de eeuws gebouw met een rijke geschiedenis. Deze adellijke
Renaissance woning werd mooi gerenoveerd met behoud van de traditionele stijl. Een
leuke Parador waar de link met het verleden voelbaar blijft.

9

PARADOR DE CANGAS DE ONIS****

Ligging: gelegen nabij de rivier de Sella, in het stadje Villanueva de Cangas, op 2 km
van Cangas de Onis. Ideaal gelegen om van hieruit het Nationaal Park Picos de Europa
te ontdekken.
Logies: 64 elegante kamers met airco, verwarming, minibar, satelliet-tv, telefoon, gratis
WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, congresfaciliteiten, tuin met terras, speeltuin, parking, aangepaste accommodatie voor rolstoelgebruikers.
Imagine: deze parador bestaat uit het voormalig klooster van San Pedro de Villanueva
en een moderne vleugel met nieuwe materialen. Dit resulteert in één van de meest succesvolle architecturale realisaties.

10

PARADOR DE BAIONA****

Ligging: deze unieke ommuurde burcht is heel rustig gelegen in Galicië op zo’n 20 km
van Baiona. Ze biedt een mooi uitzicht over de Atlantische Oceaan en een uitgestrekt
pijnboombos.
Logies: alle 124 kamers beschikken over minibar, safe, telefoon, satelliet-tv, airco, badkamer (haadroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, gym, jacuzzi, sauna, zwembad (enkel open in de zomer),
parking, garage, tennisplein, speeltuin.
Imagine: een uitstekende combinatie van historische charme en modern comfort in een
rustige, natuurlijke omgeving.

Imagine More

Wij bieden ALLE paradores in Spanje aan. Meer informatie bij uw reisagent.
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SEVILLA

1

SEVILLA - HOTEL HOSPES LAS CASAS DEL REY
DE BAEZA****

Ligging: in de joodse wijk ‘Barrio Santa Cruz’ met zijn vele pleintjes, patio’s, bloemen en
witgekalkte huisjes.
Logies: 41 elegante en ruime kamers met airco, verwarming, satelliet-tv, telefoon, safe,
minibar en badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, prachtige Andalusische patio’s, ontbijtruimte, gratis WiFi, salon, dakterras
met zwembad (het hele jaar door open), zonneterras en poolbar, restaurant ‘Azahar’,
parking, Wellness ‘Bodyna’ met massages en Spa behandelingen.
Imagine: dit sfeervol luxehotel werd in 2006 volledig gerenoveerd. Het biedt een gesofisticeerde elegantie, traditionele kunstvoorwerpen, een koloniale stijl van inrichting
en een neutraal kleurenpallet.

2

SEVILLA - HOTEL FONTECRUZ SEVILLA SEISES****

Ligging: op 5 minuten stappen van de kathedraal en de Giralda toren, pal in het historisch centrum van Sevilla.
Logies: de 42 eigentijdse kamers zijn verspreid over 3 verdiepingen en beschikken over
minibar, safe, satelliet-tv, airco, verwarming, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant, congresfaciliteiten, room- en laundryservice, zwembad gelegen op het dak met zonneterras, buitenbar met panoramische zichten op de kathedraal, openbare parking op 10 minuten stappen.
Imagine: dit hotel werd recent vernieuwd en terug upgedate naar hedendaagse normen. De kamers zijn ingericht in neutrale kleuren met af en toe een kleurrijk accent. Een
aanrader omwille van de ligging en de ontspannen sfeer aan de bar en het zwembad.
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3

SEVILLA - HOTEL MELIA SEVILLA****

Ligging: goede ligging tegenover het Maria Luisa park en Plaza de España op wandelafstand van de top attracties van Sevilla.
Logies: de ruime, lichte, comfortabele kamers zijn gerenoveerd en beschikken over flatscreen tv, gratis WiFi, airco, safe, minibar, badkamer (met haardroger).
Faciliteiten: gratis WiFi, congrescentrum met 24 vergaderzalen, room- en laudryservice,
Mosaico ontbijtrestaurant, Elyxr by Melia bar en bistrorestaurant, grote ondergrondse
parking, fitness, openlucht zwembad (open van april tot oktober) met ligstoelen, poolbar
met mooi uitzicht (enkel open in de zomer), Spa.
Imagine: een aangenaam hotel met oog voor detail afgewerkt en voorzien van prima
faciliteiten, lekker eten en een uitstekende service. Ideaal startpunt om Sevilla te ontdekken.

4

SEVILLA - HOTEL SAN GIL****

Ligging: gelegen op wandelafstand van het historisch centrum van Sevilla nabij de
Macarena basiliek.
Logies: 85 ruime kamers met satelliet-tv, minibar, airco, verwarming, safe, gratis WiFi,
telefoon, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant ‘La Calesera’, bar, laundry- en roomservice, tuin met rustgevende
fonteinen, buitenzwembad, zonneterras, parking.
Imagine: deze prachtige Sevillaanse woning dateert uit 1901 en werd tot een excellent
4-sterrenhotel omgebouwd in 1992. In 2010 werd het terug aangepast aan de hedendaagse normen. Dit historisch gebouw staat in de lijst van de 100 belangrijkste monumenten van Sevilla. De service is ronduit professioneel en de sfeer is er oosters door het
gebruik van Moorse decoratieve elementen.

5

SEVILLA - HOTEL LAS CASAS DE LOS MERCADERES***

Ligging: een middenklassehotel gelegen in het historisch hart van Sevilla nabij de monumentale kathedraal en het Real Alcazar.
Logies: dit hotel is gevestigd in een 18e eeuws historisch handelshuis en alle 47 kamers
bieden mooie, aangename accommodatie.
Faciliteiten: het hotel beschikt ook over een centrale overdekte patio, gratis WIFI in de
gemeenschappelijke ruimtes, minibar, airco, safe, badkamer (haardroger), parking.
Imagine: een leuk hotel met een super ligging. Een aanrader omwille van de ligging en
het kleinschalig karakter van het hotel.

6

UTRERA - HACIENDA DE ORAN****

Ligging: rustig gelegen op het platteland op zo’n 30 km van Sevilla, de hoofdstad van
Andalusië.
Logies: de 13 dubbele kamers, 4 junior suites en 2 suites zijn ingericht met airco,
verwarming, televisie, badkamer. Alle kamers zijn authentiek ingericht en individueel
gedecoreerd.
Faciliteiten: receptie, salon, restaurant, ontbijtruimte, tuin met buitenzwembad, sfeervolle patio’s, koetsmuseum, gratis WiFi beschikbaar in de openbare ruimtes, gratis parking.
Imagine: geniet van de rust en ruimte die deze hacienda te bieden heeft. De inrichting is
authentiek en met oog voor detail uitgekozen.

GRANADA

1

GRANADA - HOTEL HOSPES PALACIO DE LOS
PATOS*****

Ligging: goede ligging in het historisch en commercieel centrum van Granada op wandelafstand van de kathedraal, de Capilla Real en de joodse wijk Albaicin.
Logies: de 42 kamers en suites (de standaardkamers bevinden zich in het nieuw gebouw
en de andere kamers bevinden zich in het 19de eeuws paleis) zijn hedendaags ingericht
met WiFi, telefoon, tv, minibar, safe, badkamer (slippers, badjas, haardroger).
Faciliteiten: gratis toegang voor hotelgasten tot de Bodyna Spa met sauna, Turks bad
en thermaal bad, Los Patos restaurant, koffiebar, terras, tuin, roomservice, vergaderzalen,
beperkte parkeergelegenheid.
Imagine: dit exclusief hotel bestaat uit een statig 19de eeuws paleis en een modern gebouw. Het hotel combineert typische architectuur met een hedendaagse inrichting en
een professionele service. Een aanrader voor wie luxe en exclusiviteit vooropstelt.

2

GRANADA - HOTEL VILLA ONIRIA****

Ligging: op wandelafstand van de kathedraal en de Moorse wijk Albaicin.
Logies: de 31 hotelkamers baden in een sfeer van sereniteit en luxe en beschikken over
airco, minibar, internetconnectie, satelliet-tv, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: room- en laundryservice, restaurant, Spa met verwarmd binnenzwembad,
sauna, jacuzzi, massage en fitness, prachtige patio met een sfeervol terras, garage.
Imagine: dit 19de eeuws landhuis werd in 2007 prachtig gerenoveerd tot een smaakvol paleishotel. Kenmerkend zijn de romantische sfeer en de serene kleuren in dit
mooie pand. Het is een aanrader voor wie op zoek is naar authenticiteit in een luxueuze
omkadering.

3

GRANADA - HOTEL GRANADA FIVE SENSES ROOMS
& SUITES***

Ligging: optimale ligging aan de Gran Via nabij de kathedraal en de Capilla Real.
Logies: alle kamers zijn strak en modern ingericht met speciale muurfoto’s. De kamers
beschikken over airco, verwarming, gratis WIFI, tv, safe, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: Spa, gym, vergaderzaal, gratis internethoek, tv lounge, buitenzwembad met
panoramisch zicht op de stad, parkeergarage.
Imagine: designhotel met een perfecte ligging, een uitstekende service en ingericht met
unieke decoratieve elementen en foto’s.

4

GRANADA - HOTEL MACIA REAL DE LA ALHAMBRA****

Ligging: gelegen op 1 km van het Alhamba, het prachtige Moorse paleizencomplex en
op 2 km van het centrum. Ideale connectie naar het centrum dankzij de bushalte vlak
voor het hotel.
Logies: 185 hedendaagse kamers met airco, verwarming, telefoon, safe, minibar, satelliet-tv, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, bistro, restaurant, lounge, businessfaciliteiten, laundry, gratis WiFi,
buitenzwembad met zonneterras (enkel open in de zomer), parking.
Imagine: dit designhotel werd geopend in 2006 en heeft een prijs ontvangen van het
hotel in Granada, dat de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Het accent ligt er op een
goede service en op licht en ruimtelijkheid.

5

GRANADA - HOTEL MACIA MONASTERIO
DE LOS BASILIOS***

Ligging: gelegen aan de rivier de Genil op wandelafstand van de benedenstad met de
kathedraal en de Capilla Real.
Logies: alle 95 kamers zijn stijlvol gerenoveerd met airco, satelliet-tv, telefoon, badkamer
(enkel douche).
Faciliteiten: bar, restaurant, laundry- en roomservice, kapsalon, congresfaciliteiten, WiFi
in publieke ruimtes, parking.
Imagine: eenvoudig hotel met een historisch verleden en een hedendaags interieur
waar de voormalige serene sfeer van het klooster voelbaar blijft door het behoud van
originele details zoals houten plafonds en mooie kloostergaanderijen.

6

LANJARON - HOTEL ALCADIMA***

Ligging: gelegen in de bergregio ‘Las Alpujarras’ in het dorp Lanjaron, gekend voor haar
mineraal water en haar thermale bronnen.
Logies: 30 kamers verspreid over een hoofd- en een bijgebouw met satelliet-tv, airco,
verwarming, ijskast, safe, telefoon, balkon of terras, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, tv-ruimte, room- en laundryservice, ontbijtruimte, fitness, sauna, massage, speeltuin, buitenzwembad met kinderbad en zonneterras, gratis WiFi in de
openbare ruimtes, parking.
Imagine: een typisch Andalusisch witgekalkt huis met een romantische sfeer gelegen
in de pittoreske bergregio Las Alpujarras, aan de rand van Sierra Nevada. Ideaal voor
natuurliefhebbers en wandelaars.
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CORDOBA & BAEZA

2

CORDOBA - HOTEL NH COLLECTION AMISTAD
DE CORDOBA****

Ligging: gelegen in het hart van de oude stad in de joodse wijk naast de synagoge op
enkele minuten stappen van de Mezquita, de beroemde kathedraal-moskee.
Logies: 108 elegante, eigentijdse kamers met telefoon, gratis WiFi, satelliet-tv, airco,
Nespressomachine, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant, room- en laundryservice, gratis WiFi, congresfaciliteiten,
eigen parking, traditonele patio met sfeervol terras en buitenzwembad met ligstoelen.
Imagine: het hotel bestaat uit twee 18de eeuwse paleizen met romantische binnenplaatsen, zuilen en sierlijk versierde plafonds. Het is een geslaagde combinatie van
authentieke charme, hedendaags comfort en een romantische uitstraling.

1

CORDOBA - HOTEL HOSPES PALACIO DEL BAILIO*****

Ligging: gelegen in het stadscentrum van Cordoba, op 1km van de moskee-kathedraal.
Logies: 53 luxekamers ingericht met gratis WiFi, safe, minibar, airco, verwarming, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: ontbijtruimte, tapasbar, Arbequina restaurant, room- en laundryservice,
spa Bodyna met binnenzwembad, massage, behandelingen, buitenzwembad met zonne-terras, garage, mogelijkheid om fietsen te huren.
Imagine: heden en verleden worden perfect samengebracht in dit 16de eeuws paleishotel. Het hotel biedt sublieme luxe en authentieke sfeer en is met oog voor detail afgewerkt. Ongetwijfeld een geraffineerd stukje geschiedenis met super de luxe faciliteiten.
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3

CORDOBA - HOTEL CASAS DE LA JUDERIA****

Ligging: zoals de naam reeds doet vermoeden, is het hotel gelegen temidden van de
joodse wijk la Juderia.
Logies: 64 kamers met telefoon, minibar, airco, verwarming, satelliet-tv, internet, safe.
Faciliteiten: bar, restaurant, room- en laundryservice, buitenzwembad met zonneterras,
spa met sauna en whirlpool, garage.
Imagine: een historisch 16de eeuws en aanpalend 17de eeuws herenhuis maken deel uit
van dit recent 4-sterrenhotel. De sfeer is er oosters en magisch door de prachtige patio
met rustgevende fontein, de tuinen met kleurrijke bloemen, de witgekalkte gevel.

4

CORDOBA - HOTEL ALFAROS****

Ligging: rustige en centrale ligging op 10 minuten stappen van de Mezquita.
Logies: 144 comfortabele kamers met tapijt, minibar, verwarming, airco, gratis WiFi, safe,
badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant ‘Los Alarifes’, room- en laundryservice, businessfaciliteiten,
buitenzwembad met zonneterras, garage.
Imagine: de kamers werden in 2009 volledig gerenoveerd en zijn aangepast aan de
hedendaagse normen. De oosterse invloeden zoals enkele sublieme patio’s, de arcades,
tegels, galerijen zijn kenmerkend en beïnvloeden de positieve sfeer in dit hotel.

5

BAEZA - HOTEL PUERTA DE LA LUNA****

Ligging: op 40 meter van de kathedraal van Baeza, omgeven door smalle straatjes en
talrijke imponerende gebouwen uit de Renaissance.
Logies: 44 individueel gedecoreerde kamers met satelliet-tv, airco, telefoon, safe, minibar, badkamer (haardroger), gratis WiFi.
Faciliteiten: gerenommeerd restaurant ‘La Pintada’, Bar Paco’s, spa met jacuzzi, hammam, massagedouche, klein buitenzwembad met zonneterras, garage.
Imagine: mooie sfeervolle accommodatie in een 17de eeuws historisch pand in het
centrum van Baeza. Ideale combinatie van authentieke charme en hedendaags comfort.

COSTA DE LA LUZ & OMGEVING

3

ROTA - HOTEL PLAYA DE LA LUZ****

Ligging: gelegen in Rota met directe toegang tot het strand en omgeven door pijnboombossen en duinen.
Logies: de 219 neutraal ingerichte kamers zijn gebouwd rond 2 centrale patio’s. De
kamers zijn voorzien van balkon of terras (behalve de economy kamers), satelliet-tv, telefoon, WiFi, airco, verwarming, safe, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: 2 patio’s, Las Dunas buffet restaurant, La Gaviota restaurant met terras,
La Gaviota bar, chill out terras, 4 tennisvelden, fitness, tafeltennis, krantenwinkeltje,
zwembad met zonneterras, seizoensgebonden beach club, gratis buitenparking, betalende garage.
Imagine: een vakantiehotel gebouwd in een typische Spaanse cortijo stijl met een tijdloze en elegante inrichting.

1

JEREZ DE LA FRONTERA - HOTEL VILLA JEREZ*****

Ligging: het hotel wordt gehuisvest in 2 statige landhuizen en is gelegen in het centrum
van Jerez de la Frontera omringd door musea, sherrybodegas en de Spaanse koninklijke
rijschool.
Logies: de 18 elegante kamers zijn individueel gedecoreerd om de originele stijl van de
landhuizen te bewaren. De kamers beschikken over airco, satelliet-tv, safe, minibar, WiFi,
badjas, badslippers, badkamer met bad en/of douche (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant Las Yucas met terras en restaurant Isabella, grote tuin, zoutwaterzwembad met zonneterras, stoombad, Schotse douche, gratis parking.
Imagine: een imponerend gebouw met een prachtige tuin waar het bijzonder aangenaam vertoeven is. Betaalbare luxe in het centrum van Jerez de la Frontera, de bakermat
van de flamenco.

2

ARCOS DE LA FRONTERA - HACIENDA EL SANTISCAL****

Ligging: uniek hotel met een rustige ligging, omgeven door zonnebloemvelden en olijfbomen. Gelegen op 6 km van de historische stad Arcos de la Frontera, de hoofdstad van
‘de witte dorpen’ en genoteerd in de werelderfgoedlijst van Unesco.
Logies: de 12 sfeervolle, charmante kamers met elk hun eigen authentieke inrichting
beschikken over airco, gratis WiFi, telefoon, televisie en badkamer (haardroger).
Faciliteiten: patio, zonneterras, ontbijtruimte, restaurant, bar, parking, gratis WiFi, massages, laundry-en roomservice, pergola, bibliotheek, leesruimte met open haard, tuin met
buitenzwembad, direct toegang tot het meer, gratis parking.
Imagine: deze sfeervolle traditionele hacienda is gehuisvest in een historisch 15de
eeuws landhuis. Een aanrader omwille van de authentieke sfeer van het pand, de fantastische ligging met uitzicht op de vallei en de uitstekende service.

4

NOVO SANCTI PETRI - HOTEL MELIA SANCTI PETRI*****

Ligging: gelegen in Novo Sancti Petri aan het strand van La Barrosa op enkele kilometer
ten zuiden van Chiclana de la Frontera.
Logies: 225 luxueus ingerichte kamers met sofa, bureau, plasma-tv, WiFi, airco, telefoon, safe, minibar, marmeren badkamer met bad, regendouche, haardroger, badjas en
badslippers en een volledig uitgerust terras.
Faciliteiten: room- en laundryservice, kinderopvang, El Patio buffetrestaurant, Alhambra Gourmet restaurant, Aquarestaurant met mediterrane keuken, bar Don Juan, Don
Fernando golf bar, poolbar (enkel open in de zomer), Wellness met verwarmd zwembad,
hydrotherapie, dynamisch bad, koude douche, voetbad, whirlpool, Turks bad, Romeins
bad, sauna, buitenzwembad met kinderbad en zonneterras, schoonheidssalon, fitness,
excursiebalie, golf corner, businesscentrum, parking.
Imagine: dit hotel werd in Moors-Andalusische stijl gebouwd met zuilengaanderijen,
patio’s, fonteinen en een mooie tuin. Een indrukwekkend domein met super de luxe
faciliteiten en een gepersonaliseerde service.
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MALAGA & COSTA DEL SOL

1

MALAGA - HOTEL MOLINA LARIO****

Ligging: gelegen tegenover de kathedraal van Malaga nabij de haven en het Picassomuseum.
Logies: 103 moderne kamers met satelliet-tv, gratis WiFi, airco, minibar, safe, telefoon,
badkamer (haardroger, badjas en badslippers).
Faciliteiten: café, restaurant, room- en laundryservice, dakterras met buitenzwembad,
vergaderzalen, parking.
Imagine: drie aanpalende gebouwen waaronder twee 19de eeuwse historische panden
en 1 nieuw gebouw maken deel uit van dit uniek complex. De nadruk ligt hier op licht,
ruimtelijkheid en uitstekende service.

2

MALAGA - HOTEL SOHO BOUTIQUE MALAGA***

Ligging: gelegen in het artistieke Soho district op wandelafstand van het historisch
centrum (de kathedraal ligt op ongeveer 500m) en de stranden van Malaga.
Logies: 28 kamers met safe, satelliet-tv, telefoon, airco, verwarming, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: ontbijtruimte, bar, gratis WiFi, publieke parking in Trinidad Grund Street
31 gelegen op 170m van het hotel.
Imagine: dit kleinschalig stadshotel is hip en trendy ingericht met Mediterrane invloeden. Ideale ligging om zowel de bezienswaardigheden als de stranden van Malaga te
ontdekken. Goede prijs-kwaliteitsverhouding.
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3

RONDA - HOTEL REINA VICTORIA****

Ligging: dit hotel werd in 2012 volledig gerenoveerd en is gelegen in een unieke omgeving met uitzicht op de Tajo de Ronda, de kloof die het stadje in twee splitst. De Puente
Nuevo, de brug die over de kloof gespannen is, bevindt zich op 500m van het hotel.
Logies: 95 strak ingerichte kamers zijn voorzien van airco, minibar, satelliet-tv, WiFi, badkamer met bad of douche (haardroger). De standaardkamers beschikken niet over terras.
Faciliteiten: grote tuin met buitenzwembad en zonneterras, restaurant Azahar, buffetrestaurant voor ontbijt, Spa met hydromassage bad, hydromassage douche, Turks bad,
terras met panoramisch zicht, fitness, privé parking.
Imagine: mooi elegant hotel gebouwd in een sfeer die zuiders en warm aanvoelt met
een perfecte ligging om Ronda te voet te verkennen.

4

RONDA - HOTEL MOLINO DEL ARCO****

Ligging: romantisch landhuis omgeven door olijfbomen en wijngaarden, gelegen op 8
km van Ronda, een typisch bergdorp waar een imposante brug over een kloof gespannen is.
Logies: 19 traditioneel ingerichte kamers met tv, airco, telefoon, safe, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: lounge, bar, tearoom, restaurant, room- en laundryservice, businessfaciliteiten, uitgestrekte tuin van 10.000m², zwembad met zonneterrras, buitenrestaurant, gratis
parking.
Imagine: deze 18de eeuwse finca werd in 2004 omgebouwd tot een charmant ecohotel.
Het is er bijzonder sfeervol door het behoud van authentieke materialen zoals de typische oranje dakpannen en wit bepleisterde gevels. Het is rustig gelegen in een prachtige
natuurlijke omgeving.

MALAGA & COSTA DEL SOL

5

MONTEJAQUE - CASITAS DE LA SIERRA***

Ligging: mooie ligging met een prachtig uitzicht op het berglandschap van het Grazalema Nationaal Park. Ronda met zijn bekende brug bevindt zich op 18 km.
Logies: het domein is gebouwd in de stijl van een Andalusisch wit dorp met pittoreske landelijke huisjes. Er zijn 9 huisjes met 1, 2 of 3 slaapkamers. Alle huisjes hebben
gratis WiFi, een woonkamer met zetel en flatscreen-tv. De keuken is voorzien van een
koel-vriescombinatie, een microgolfoven en een koffiezetapparaat.
Faciliteiten: restaurant, maaltijden kunnen aan het huisje afgeleverd worden, babymateriaal kan op aanvraag verkregen worden, speeltuin, groot zwembad met zonneterras, babysitservice, mooie botanische tuinen, parking, excursiebalie om activiteiten te
boeken zoals bezoek aan grotten, paardrijden, wandeltochten.
Imagine: een kleinschalig familiaal domein gelegen in een prachtig natuurlijk landschap.
U kunt er genieten van dit uniek domein met prachtige uitzichten op de vruchtbare vallei
met olijf- en amandelbomen.

6

VELEZ-MALAGA - B BOU HOTEL CORTIJO BRAVO****

Ligging: exclusief boutique hotel omgeven door avocado- en sinaasappelplantages.
Geniet van de geprivilegieerde ligging op een heuvel op zo’n 10 km van de Middellandse
zee en de badplaats Torre del Mar.
Logies: de 7 traditionele kamers, 12 comfort en 5 select kamers zijn ingericht met een
kingsize bed, gratis WiFi, telefoon, satelliet-tv, safe, airco, verwarming, badkamer (haardroger), terras of balkon.
Faciliteiten: bar, restaurant, conferentieruimte, patio met rustgevende fontein, buitenzwembad met zonneterras, parking.
Imagine: proef de unieke sfeer van dit Andalusisch landhuis: elegant, comfortabel,
vredig. De neutrale tinten en koloniale elementen geven het geheel een romantische
toets.

7

VINUELA - B BOU HOTEL LA VINUELA & SPA****

Ligging: sprookjesachtige ligging omgeven door pittoreske witte dorpjes en gelegen
aan de oevers van het Viñuela stuwmeer nabij het natuurpark Sierra Tejeda-Almijara.
De luchthaven van Malaga ligt op 40 minuten en de kust op 15 minuten rijden.
Logies: 37 comfortabele kamers met airco, verwarming, satelliet-tv, balkon, telefoon,
minibar, safe, roomservice, badkamer (haardroger). De 13 tradition kamers zijn traditioneel ingericht en hebben tuinzicht, de andere kamers zijn hedendaags ingericht en hebben tuin-, berg- of meerzicht.
Faciliteiten: lounges, congresfaciliteiten, bistro, à la carte restaurant, poolbar, bibliotheek, privé zwembad, openbaar zwembad met bar, organisatie van indoor- en outdooractiviteiten, MEI Wellness & privé Spa.
Imagine: een romantische verblijfplaats waar het accent ligt op ontspannen en genieten. Er is veel aandacht besteed aan de mooie lokale architectuur, elegante decoratie en
uitstekende dienstverlening.

8

PUERTO BANUS - HOTEL MELIA MARBELLA BANUS****

Ligging: unieke ligging op 50m van het strand, op 5 minuten stappen van de exclusieve
jachthaven Puerto Banus en op 6km van het centrum van Marbella.
Logies: alle kamers hebben terras met zijdelings zeezicht, zicht op de omliggende bergen of de mooie tuinen. Er zijn connecting kamers en familiekamers beschikbaar. Alle
kamers hebben airco, satelliet-tv, gratis WiFi, telefoon, minibar, safe, badkamer (met haardroger).
Faciliteiten: Rio Verde buffetrestaurant, La Hiedra buffetrestaurant, D.O.M à la carte restaurant, Blue Lounge bar, Le Pool Club (enkel open in de zomer), wellness met verwarmd
binnenzwembad, sauna, Turks bad, massageruimtes, fitness, parking, buitenzwembad
met ligstoelen, 4 vergaderzalen.
Imagine: dit hotel heeft alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie: een uitstekende ligging nabij exclusieve boutiques en de Puerto Banus jachthaven, een uitgebreide
gastronomische keuze, verzorgde faciliteiten en een tijdloze inrichting.

9

ESTEPONA - HOTEL H10 ESTEPONA PALACE****

Ligging: aan het strand op 800 meter van de jachthaven van Estepona.
Logies: 237 ruime, hedendaagse kamers met satelliet-tv, gratis WiFi, minibar, safe, telefoon, terras, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: laundry, lobbybar, miniclub, ‘Alboran’ restaurant met showcooking, lounge
terras, bar-restaurant ‘Thalassa’ bij het zwembad, buitenzwembad met zonneterras,
‘Despacio’ spa met dynamisch zwembad, jetpool, massage en behandelingen, kapsalon,
businesscentrum, parking, fietsverhuur.
Imagine: de Moorse architectuur geeft een sprookjesachtige sfeer aan dit hotel. Het
interieur werd in 2006 gerenoveerd en is strak en modern van stijl.

10

ESTEPONA - HOTEL FUERTE ESTEPONA****

Ligging: uitstekend strandhotel gelegen op zo’n 3 km van het centrum van Estepona.
Logies: het hotel biedt 210 ruime hedendaagse kamers en suites met 1, 2 of 3 slaapkamers. Ze zijn ingericht met telefoon, satelliet-tv, airco, minibar, safe, gratis WiFi, badkamer (met hydromassagebad & haardroger).
Faciliteiten: 1 kinderbad, 3 zwembaden, miniclub voor kinderen, supermarkt, tennisterrein, volleybalveld, restaurant ‘EL Olivo’, beachclub, poolbar, lounge bar, bar, roomservice,
Spa- en schoonheidscentrum met sauna, Turks bad, ijsfontein, jacuzzi, dynamisch bad,
behandelingen en massage.
Imagine: dit strandhotel is uiterst luxueus ingericht met exclusieve meubels, zorgvuldig
gekozen materialen en uitstekende faciliteiten.
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EXTREMADURA

3

CACERES - HOTEL NH COLLECTION CACERES PALACIO
DE OQUENDO****

Ligging: gelegen in het historisch stadscentrum van Caceres, een ommuurde middeleeuwse stad vermeld op de monumentenlijst van de Unesco.
Logies: 86 mooie, tijdloze kamers met satelliet-tv, minibar, airco, verwarming, telefoon,
internet, safe, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: laundry- en roomservice, bar, restaurant, lounge, coffee shop, congresfaciliteiten.
Imagine: dit historisch paleishotel ademt de geschiedenis uit van weleer en vormt een
geslaagd contrast met het luxueus interieur (in 2009 gerenoveerd).

1

PLASENCIA - PARADOR DE PLASENCIA****

Ligging: fantastische ligging in het historisch hart van Plasencia langs de Ruta de la Plata
(zilverroute), een oud commercieel- en pelgrimspad dat loopt van Merida naar Astorga.
De Parador bevindt zich in het 15de eeuws Santo Domingo klooster waar heden en verleden perfect samengebracht worden.
Logies: 66 kamers met telefoon, satelliet-tv, airco, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, salon, patio, zwembad (enkel open in de zomer), congresfaciliteiten, garage met beperkte plaatsen, gratis WiFi, Spa met sauna, stoombad, jacuzzi, gym.
Imagine: geniet van de rijke geschiedenis van dit 15de eeuws klooster met zijn vele
gotische stijlelementen die voorkomen zowel in het interieur als in de architectuur van
het gebouw. Ideaal gelegen om zowel de stad Plasencia als het omliggende natuurlijk
landschap te ontdekken zoals het Nationaal Park Monfragüe.
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2

CACERES - HOTEL HOSPES PALACIO DE ARENALES*****

Ligging: dit pand werd in de 17de eeuw gebouwd als zomerverblijf van een adellijke
familie. Het is een statig gebouw dat omringd wordt door honderden olijfbomen en
gelegen is op 3 km van het historisch centrum van Caceres, een prachtige ommuurde
middeleeuwse stad.
Logies: 46 stijlvolle en eigentijdse kamers met satelliet-tv, minibar, safe, airco, telefoon,
gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, room- en laundryservice, restaurant Las Corchuelas, Spa met hydrothermaal circuit, waterval zwembad, bio thermale douches, sauna, hammam, ijsbaden,
voetbaden, fitness, buitenzwembad met zonneterras, speelplein, zomer terras, tuinen,
parking.
Imagine: de 17de eeuwse architectuur vormt een mooi contrast met het modern, strak
interieur. Het historisch pand straalt luxe en sereniteit.

4

TRUJILLO - HOTEL EUROSTARS PALACIO DE SANTA
MARTA****

Ligging: gelegen in het historisch centrum van de vestigingsstad Trujillo naast de Plaza
Mayor. Het ligt op 30 minuten rijden van Caceres de provinciehoofdstad van Extremadura.
Logies: 50 elegante en comfortabele kamers met houten vloeren, gratis WiFi, airco,
verwarming, balkon of terras, safe, telefoon, kabel-tv, bureau, zitgedeelte, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant met zuilen en gewelven, lobbybar, roomservice, vergaderzalen,
terras, seizoensgebonden zwembad (open van juni tot september) met zonneterras en
ligstoelen, privé parking.
Imagine: het hotel is gevestigd in een indrukwekkend verbouwd 16de eeuws paleis. Het
hotel biedt een mix van authentiek elementen, een hedendaagse inrichting en een uitstekende dienstverlening in een historisch kader.

VALENCIA & COSTA DE VALENCIA

3

VALENCIA - SH INGLES BOUTIQUE HOTEL****

Ligging: dit hotel is subliem gelegen in het historisch hart van Valencia met uitzicht op
het Palacio del Marqués de Dos Aguas en in de buurt van de Lonja de la Seda (de oude
zijdebeurs), el Miguelete, de kathedraal, de centrale markt, het Theater en de Gotische
wijk.
Logies: 63 stijlvol ingerichte kamers met parketvloer, geluidsdichte ramen, hoofdkussenmenu, airco, minibar, gratis WiFi, flatscreen tv, safe, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant Le Marquis, cafetaria met buitenterras, bar Clandestino.
Imagine: dit voormalig 18e eeuws paleis werd omgebouwd tot een elegant en trendy
hotel. De troeven van het hotel zijn ongetwijfeld: de toplocatie, vriendelijk personeel,
mooie kamers, prima ontbijt. Dit hotel behoort tot 1 van de beste hotels in zijn categorie.

1

VALENCIA - HOTEL HOSPES PALAU DE LA MAR*****

Ligging: dit exclusief 19de eeuws paleishotel is gelegen op 500m van het historisch
centrum van Valencia. Het ligt nabij Jardin del Turia, een park dat aangelegd is in de
drooggelegde bedding van de rivier ‘Turia’. Jardin del Turia slingert zich door de stad en
strekt zich uit over 9 km.
Logies: 66 strakke en elegante kamers ingericht met exclusieve materialen zoals houten
wengé vloeren en marmeren badkamer (haardroger, badjas, badslippers). Verder beschikken de kamers over WiFi, safe, minibar, keuze uit verschillende hoofdkussens.
Faciliteiten: lounge, Ampar restaurant en Ampar lounge bar, laundryservice, vergaderzalen, Bodyna Spa met jacuzzi, sauna, Turks bad, fitness, massagekamers, binnentuin,
privé parking, Ampar terras.
Imagine: de troeven van het hotel zijn ongetwijfeld de goede ligging, de trendy inrichting, de mooie architectuur van het pand, de luxe faciliteiten en de verzorgde maaltijden.

2

VALENCIA - HOTEL VINCCI LYS****

Ligging: mooie ligging in het oude stadscentrum van Valencia nabij de arena voor
stierengevechten en het stadhuis. De belangrijkste bezienswaardigheden zoals de
mercado central en de kathedraal Santa Maria bevinden zich op wandelafstand.
Logies: 101 kamers zijn recent gerestyled en zijn elegant ingericht met een klein salon,
airco, minibar, satelliet-tv, telefoon, keuze uit verschillende hoofdkussens, badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: bar-café, lift, parking, restaurant Almudi, congresfaciliteiten, WiFi.
Imagine: een elegant hotel ingericht in een hedendaagse stijl met klassiek Frans
meubilair. Een comfortabel hotel met een ideale ligging om het populaire Valencia te
ontdekken. Het volkse karakter, de trendy boetieks, de lekkere gastronomie en de vele
bezienswaardigheden hebben van Valencia een wereldstad gemaakt.

4

SAGUNTO - HOTEL ELS ARENALS****

Ligging: mooi gelegen aan de Playa Almarda op 5 km van Sagunto en op zo’n 35 km ten
noorden van Valencia.
Logies: 78 strak ingerichte kamers met houten vloeren, safe, telefoon, gratis WiFi, satelliet-tv, minibar, airco, balkon, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: El Arenal buffet restaurant, La Palapa bar restaurant met lokale gerechten en
barbecue maaltijden, room- en laundryservice, buitenzwembad met zonneterras, gratis
WiFi, parking.
Imagine: dit eigentijds hotel werd in 2008 geopend. De strakke stijl van de architectuur,
mooie sfeervolle terrassen en grote palmbomen vormen een mooi decor voor een aangename vakantie.
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MADRID & TOLEDO

1

MADRID - HOTEL NH PALACIO DE TEPA*****

Ligging: perfecte ligging in de wijk ‘Las Letras’ nabij Plaza Santa Ana & Plaza Mayor, waar
straatartiesten en muzikanten de vele monumentale gebouwen opfleuren.
Logies: 85 prachtig ingerichte kamers met luxe voorzieningen zoals lcd-tv, internettoegang, telefoon, koffie- en theefaciliteiten, airco, minibar, keuze uit verschillende hoofdkussens, bureau, marmeren badkamer (badjas, haardroger), balkon of terras.
Faciliteiten: taparestaurant ‘Estado Puro’ en gerenommeerd à la carte restaurant ‘Palacio
de Tepa’, lounge, bar, room- en laundryservice, parking.
Imagine: dit exclusief hotel combineert een typisch Spaanse 18de eeuwse architectuur
met strak design en hedendaagse luxe. Een topprodukt in het historisch centrum van de
wereldstad ‘Madrid’.

2

MADRID - HOTEL H10 PUERTA DE ALCALA****

Ligging: gelegen op 200m van El Retiro park, in de exclusieve wijk Salamanca. Op zondag is dit de favoriete plek van veel Madrilenen, die vaak eerst naar de ´El Rastro´ markt
gaan en daarna naar dit park komen.
Logies: de 138 kamers hebben een elegant design, zijn geluidsdicht, gerenoveerd in
2016 en beschikken over airco, minibar, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: Alcala restaurant, Lobby bar, El Ciello de Alcala dakterras met plonsbad en
panoramische zichten op de stad, vergaderzalen, parking.
Imagine: dit hotel werd mooi en tijdloos gerenoveerd en zal een breed publiek aanspreken met haar gedetailleerde afwerking en aangename vibe. Ook het dakterras met
mooie panoramische zichten is een extra troef voor de gasten.
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3

MADRID - HOTEL GANIVET***

Ligging: gelegen op wandelafstand van Puerta del Sol, Plaza Mayor & het koninklijk paleis, op 150m van het metrostation Puerta de Toledo.
Logies: 151 comfortabele en geluidsgeïsoleerde kamers ingericht met lcd-tv, telefoon,
gratis WIFI, safe, airco, verwarming, badkamer (haardroger). Enkele kamers zijn rolstoeltoegankelijk.
Faciliteiten: bar, ontbijtruimte, restaurant, jacuzzi met zonneterras, lift, internethoek,
privé parking.
Imagine: een aanrader in Madrid omwille van zijn ligging, zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en zijn vriendelijk onthaal.

4

TOLEDO - HOTEL EUGENIA DE MONTIJO*****

Ligging: ideaal gelegen in het historisch centrum van Toledo op 200m van de kathedraal.
Logies: 40 elegante kamers met vast tapijt, een klassieke inrichting, airco, gratis WiFi, tv,
telefoon, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: bar, restaurant, congresfaciliteiten, Spa met oude Arabische gewelven,
schoonheidsbehandelingen, massages, fitness, roomservice, beperkte privé parking.
Imagine: in dit 5-sterrrenhotel voelt u de geschiedenis van het historisch pand. Er is
volop gebruikt gemaakt van zuilen, baldakijnen en antieke meubels. Bovendien heeft het
een fantastische ligging in het hart van Toledo.

CASTILIË-LEON

1

4

SALAMANCA - HOTEL HOSPES PALACIO DE SAN
ESTEBAN*****

SEGOVIA - HOTEL SAN ANTONIO EL REAL****

Ligging: dit voormalig klooster van San Antonio el Real is door Unesco uitgeroepen tot
Werelderfgoed. Het is gelegen aan de voet van het Romeins aquaduct in het historisch
hart van Segovia. Ook het sprookjesachtige Alcazar is gelegen op wandelafstand van het
hotel.
Logies: de serene kamers zijn voorzien van telefoon, minibar, tegelvloeren, houten plafonds, airco, safe, verwarming, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: ontbijtbuffet, restaurant, bar, 6 congreszalen, een indrukwekkende patio
met zuilengalerij, gratis parking.
Imagine: geniet van de serene sfeer van dit historisch pand waar geschiedenis geschreven is en van de ligging aan de voet van het Romeins aquaduct.

Ligging: ideale ligging in het historisch centrum van Salamanca, nabij de imposante
kathedraal en het mooiste plein van Spanje het ‘Plaza Mayor’.
Logies: 51 mooie en functionele kamers met minibar, airco, WiFi, satelliet-TV, badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: buffetontbijt, restaurant, laundryservice, businessfaciliteiten, fitness, Turks
bad, terras, parking.
Imagine: dit 16de eeuws klooster werd in 2002 omgebouwd tot een imposant luxehotel
bestaande uit een hoofdgebouw in het oorspronkelijk pand en een nieuw bijgebouw.
Geniet van de luxe, de sereniteit en de authentieke sfeer.

2

AVILA - HOTEL PALACIO DE LOS VELADA****

Ligging: gelegen in het historisch centrum van Avila, de stad met de best bewaarde
middeleeuwse stadsmuren.
Logies: 145 klassiek ingerichte kamers met satelliet-tv, telefoon, minibar, airco, verwarming, safe, tapijt, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: café Claustro, restaurant El Tostado, bar, businessfaciliteiten, parking.
Imagine: dit 16de eeuwse historisch paleis werd in 1995 omgebouwd tot een mooi
4-sterrenhotel met behoud van originele elementen. Het hotel biedt aangename accommodatie in een impressionant kader.

3

VALVERDON - HACIENDA ZORITA WINE HOTEL
& SPA*****

Ligging: gelegen aan de rivier de Tormes in de prachtige Duero vallei op 15 km van
Salamanca.
Logies: 40 kamers (sommige met balkon) hebben WiFi, airco, minibar, telefoon, flatscreen-tv, hoofdkussen menu, badkamer (haardroger, badjas).
Faciliteiten: restaurant, room- en laundryservice, businesscentrum, enorm uitgestrekt
domein met wijnkelders met 1450 wijnvaten, organische boerderij die olijfolie, kaas en
ham produceert, Spa met vino therapie, fitness, zwembad, parking.
Imagine: dit domein behoort tot de ‘small luxury hotels of the world’. Het is een voormalig 14de eeuws klooster en een indrukwekkend pand in een héél uitgestrekt domein
waar wijnproeven en gastronomie centraal staan.

5

LEON - HOTEL NH COLLECTION LEON PLAZA
MAYOR****

Ligging: prachtig gelegen aan het Plaza Mayor, het belangrijkste plein van León, in het
hart van het historisch centrum van León.
Logies: 51 ruime en elegante kamers met balkon, telefoon, 46 inch tv, gratis WiFi, minibar, hoofdkussenmenu, verwarming, airco, badkamer (haardroger, badjas).
Faciliteiten: congrescentrum, restaurant, bar, room-en laundryservice, gym, gratis koffie
in de lobby, parking, toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Imagine: dit prachtig historisch gebouw werd in 2005 omgebouwd tot een subliem hotel met een stijlvolle, moderne inrichting. Geniet van het historisch decor, de nobele sfeer
en de tijdloze klasse van dit geslaagd project.
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GALICIË

1

SANTIAGO DE COMPOSTELA - HOTEL AC PALACIO
DEL CARMEN*****

Ligging: dit origineel klooster is recent gerenoveerd en is stijlvol ingericht met warme
kleuren en degelijke materialen. Het heeft een uitstekende ligging op 650m van de
kathedraal van Santiago de Compostela, het bedevaartsoord bij uitstek in Spanje.
Logies: 74 mooie elegante kamers met WiFi, satelliet-tv, airco, verwarming, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant ‘El Camelio’, bar, businessfaciliteiten, fitness, binnenzwembad,
mooi terras met prachtige zichten op de stad, gratis parking.
Imagine: in dit historisch pand heerst een unieke, serene sfeer. Dit mooie hotel met
zijn perfecte afwerking en professionele dienstverlening ligt op wandelafstand van de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
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2

SANTIAGO DE COMPOSTELLA - CAPITOL BOUTIQUE
HOTEL***

Ligging: goede ligging op 450m van de kathedraal van Santiago de Compostella. Santiago vertegenwoordigt het christendom en is een gerenommeerd bedevaartsoord. De
kathedraal, een romaans 11de eeuws bouwwerk, is het paradepaardje van Santiago en
het symbool bij uitstek van het christendom.
Logies: 19 moderne, strakke kamers met safe, airco, verwarming, bureau, gratis WiFi, minibar, telefoon, tv, badkamer met bad (haardroger).
Faciliteiten: ontbijtruimte, hall, bar, parking (voor auto’s of fietsen).
Imagine: dit kleinschalig boutique hotel werd in 2014 geopend en biedt mooie aangename accommodatie in het centrum van Santiago. Ideaal hotel om na de Camino de
Santiago of de pelgrimsroute naar Santiago nog enkele dagen te verblijven.

3

MEAÑO - QUINTA DE SAN AMARO****

Ligging: in de vallei van Meaño met een aangenaam zicht op de groene heuvels en omgeven door wijngaarden. De mooie witte zandstranden bevinden zich op 5 km afstand
en de historische stad Pontevedra ligt op 12 km van deze mooie quinta.
Logies: de 24 elegante kamers hebben airco, verwarming, safe, gratis WiFi en badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: à la carte restaurant, bar, room- en laundryservice, gratis WiFi, bibliotheek,
salon met open haard, gratis bezoek aan een lokale bodega die de witte Albariño streekwijn produceert, tuin met buitenzwembad en zonneterras, massages, gratis parking.
Imagine: een charmant hotel met een goede ligging om te relaxen aan de mooie witte
stranden of om allerhande uitstappen en activiteiten te ondernemen.

ASTURIË & CANTABRIË

3

OJEDO - HOTEL INFANTADO**

Ligging: gelegen in een mooi natuurlijk landschap in Ojedo, aan de voet van het Nationaal Park Picos de Europa.
Logies: 48 traditionele kamers verspreid over 3 verdiepingen met telefoon, tv, verwarming, badkamer.
Faciliteiten: restaurant, bar, feestzaal, buitenzwembad (open in de zomer), tuin, activiteiten zoals paardrijden, quadtochten, fietstochten, kanovaren, gratis parking.
Imagine: een aangenaam hotel met een leuke sfeer, gelegen in een groen landschap
met fantastische zichten op het Nationaal Park Picos de Europa.

1

SANTANDER - HOTEL SILKEN RIO SANTANDER****

Ligging: gelegen in Santander, de hoofdstad van de regio Cantabrië aan het mooie
uitgestrekte strand van Playa el Sardinero met chique Belle Epoque strandpaviljoenen,
elegante herenhuizen, het grand casino en een brede boulevard. Dit strand is populair
bij zowel surfers als families. Ook het schiereiland van La Magdalena is makkelijk te voet
bereikbaar. Er bevindt zich een busstop naast het hotel van waaruit je op 10 min. in het
centrum van Santander bent.
Logies: 88 elegante kamers met telefoon, satelliet-tv, safe, airco, verwarming, minibar,
gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant Mare Alta, café-bar Mare Baja, room- en laundryservice, ontbijtruimte, congresfaciliteiten, excursiebalie, privé parking gelegen op 200m van het hotel.
Imagine: achter deze indrukwekkende Art Nouveau gevel schuilt een elegant 4-sterrenhotel met een ligging aan het strand met mooie zichten op de Cantabrische Zee.

2

SANTILLANA DEL MAR - HOTEL LOS INFANTES***

Ligging: Los Infantes is ondergebracht in een prachtig 18de eeuws paleis en gelegen
in het centrum van Santillana del Mar, een mooi historisch stadje met goed bewaarde
verdedigingstorens en Renaissance paleizen. Nabij Santillana kun je een replica van de
wereldberoemde grotten van Altamira bezoeken. Ook de originele grotten zijn terug
beperkt opengesteld voor het publiek.
Logies: de kamers in het hoofdgebouw zijn ingericht in een klassieke stijl met telefoon,
tv, gratis WiFi, badkamer (haardroger). Het bijgebouw biedt accommodatie in studio’s en
appartementen.
Faciliteiten: restaurant, café, terras, mooie tuin, receptie, privé parking.
Imagine: een mooi charmant gebouw met een historische achtergrond. De inrichting is
klassiek van stijl en is in perfecte harmonie met architectuur van het pand.

4

GIJON - HOTEL ABBA PLAYA GIJON****

Ligging: mooie ligging op 50m van het uitgestrekte strand van San Lorenzo. Vanuit
het hotel hebt u fantastische zichten op de baai van San Lorenzo. Gijon gelegen in
Asturië is een historische stad met een grote haven. Tussen het strand en de haven ligt de
visserswijk Cimadevilla, het oude stadscentrum met steile straatjes vol cidercafés, leuke
restaurants en tapas bars.
Logies: 80 moderne, functionele kamers met safe, minibar, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: koffiebar met terras, Amalur restaurant, congresfaciliteiten, fitness, sauna,
jacuzzi, Turks bad, buitenzwembad (open in de zomer), parking.
Imagine: een modern hotel met een goede ligging om te genieten van het uitgestrekte
strand van San Lorenzo en om het levendige centrum te verkennen.
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BASKENLAND

3

SAN SEBASTIAN - HOTEL BARCELO COSTA VASCA****

Ligging: gelegen nabij Palacio Miramar, op 550m van het Ondaretta strand, op zo’n 2 km
van het historisch centrum van het mondaine San Sebastian.
Logies: de 203 designkamers zijn licht en strak ingericht en voorzien van airco, verwarming, satelliet-tv, minibar, telefoon, safe, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, laundry- en roomservice, vergaderzalen, WIFI, tuin, terras,
seizoensgebonden buitenzwembad (open van 15/06-15/09), privé parking.
Imagine: een 4-sterrenhotel waar het het accent ligt op lichtinval, ruimtelijkheid en
modern design.

1

BILBAO - GRAN HOTEL DOMINE*****

Ligging: stijlvol hotel met een ideale ligging, tegenover het Guggenheim Museum en op
wandelafstand van de oude stad en heel wat belangrijke bezienswaardigheden.
Logies: 145 moderne kamers ingericht met een warm design en kwalitatieve materialen.
Alle ruime kamers beschikken over gratis WiFi, satelliet-tv, minibar, safe, bureau en ruime
badkamer (haardroger, badjas en badslippers).
Faciliteiten: café bistro, Beltz restaurant, lobby bar, dakterras met een spectaculair uitzicht over de stad, bibliotheek, roomservice, fitnesscentrum, Spa met Turks bad en sauna
schoonheidsbehandelingen, uitgebreide conferentiefaciliteiten en garage.
Imagine: dit 5-sterrenhotel is volledig gerenoveerd in 2017 en biedt een uitstekende
service moderne luxe en een brede waaier aan topfaciliteiten.
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2

BILBAO - HOTEL BARCELO BILBAO NERVION****

Ligging: dit 4-sterrenhotel is gelegen naast het stadhuis, op wandelafstand van het oude
stadscentrum ‘Siete Calles del Casco Viejo, een ideale buurt om de cultuur en gastronomie van Bilbao op te snuiven. Het Guggenheim Museum ligt op 10 min. stappen.
Logies: 350 kamers met flatscreen-tv, airco, verwarming, minibar, gratis WiFi, badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: lobby, congresfaciliteiten, Ibaizabal restaurant, wijnbar, fitness studio, garage.
Imagine: een hotel met een super ligging, waar een aangename urban vibe hangt. Het
interieur is strak en voorzien van de laatste technologische snufjes, design en kunst.

4

SAN SEBASTIAN - HOTEL DE LONDRES Y
DE INGLATERRA****

Ligging: gelegen in het centrum van het mondaine San Sebastian, met uitzicht op het
La Concha strand. San Sebastian is gekend voor zijn geraffineerde gastronomie, zijn
vissershaven, de vele smalle straatjes en grootse boulevards, kloosters, herenhuizen en
stranden.
Logies: de 148 kamers zijn ingericht in een traditionele, elegante stijl en voorzien van de
nieuwste technologische details. De kamers beschikken over airco, WIFI, lcd-tv, telefoon,
minibar, bureau, minibar, safe, luxe badkamer (haardroger), rolstoeltoegankelijk.
Faciliteiten: bar, restaurant, brasserie, vergader- en feestzalen, parking.
Imagine: een uitstekende keuze dankzij de sublieme ligging aan de verkeersvrije promenade van San Sebastian, de uitmuntende service en de topkwaliteit van de gebruikte
materialen en stoffen.

CATALONIË

3

PAU - HOTEL MAS LAZULI****

Ligging: rustige ligging aan de Costa Brava in een luxueuze finca omgeven door olijfbomen en wijngaarden. Het natuurreservaat Aiguamolls de l’Alt Emporda bevindt zicht
op amper 2 km van het hotel en je kunt er naar hartenlust kanovaren, fietsen, wandelen.
Het is 10 minuten rijden naar Rosas, een pittoreske badstad met grillige kliffen en afgelegen baaien.
Logies: de 17 ruime kamers zijn strak ingericht met lichte kleuren, houten vloer, plasma-tv, airco, verwarming, minibar met gratis water, safe, gratis WiFi, badkamer (haardroger, badjas, slippers).
Faciliteiten: continentaal ontbijt, zwembad met zonneterras, aangenaam buitenterras,
restaurant, detox plan voor lichaam en geest met toegang tot de Spa, massages, jacuzzi,
lichte maaltijden, fietstochten, gratis parking.
Imagine: dit voormalig 12de eeuws klooster werd omgetoverd tot een unieke domein in
een prachtig natuurlijk landschap. Ideaal voor reizigers die op zoek zijn naar rust, luxe en
hedendaags comfort in een prachtig kader.

1

BARCELONA - H10 MONTCADA BOUTIQUE HOTEL****

Ligging: dit neoklassiek pand is gelegen in de gotische wijk van Barcelona op 250m van
de kathedraal, op 600m van Las Ramblas en op 850m van Plaza Cataluyna.
Logies: de 79 kamers zijn elegant en functioneel ingericht in lichte kleuren en met degelijke materialen, gratis WiFi, airco, flatscreen tv, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: The library restaurant, Travelers bar, Sunset lounge terras op de 9de verdieping met jacuzzi, bar en adembenemende zichten op het bruisende Barcelona, businesscorner, laundry, bibliotheek.
Imagine: achter deze prachtige gevel schuilt een mooi, eigentijds interieur met warme
materialen en geslaagde kleurencombinaties. Dit hotel is een aanrader omwille van zijn
centrale ligging, zijn up to date faciliteiten en zijn uitstekende service.

2

BARCELONA - HOTEL H10 METROPOLITAN****

Ligging: dit mooi historisch gebouw werd in 2014 omgebouwd tot een luxe hotel. Het
heeft een topligging aan de Plaza Cataluyna, het kloppende hart van Barcelona.
Logies: 85 mooie kamers met gratis WiFi, houten vloeren, flatscreen tv, safe, Nespresso,
minibar, badkamer (badjas, slippers, haardroger).
Faciliteiten: The Kitchen restaurant, Eden bar, Eden terras, vergaderzalen, business corner, buitenterras met plonsbad en ligstoelen op e 6de verdieping, tuin met zwembad en
zonneterras, fitness.
Imagine: dit luxe hotel bestaat uit een geslaagde mix van industriële elementen, Art
Nouveau accenten en hedendaags design. In combinatie met de super ligging van dit
hotel en de talrijke faciliteiten is dit een fantastische keuze.

4

ALELLA - HOTEL ARREY ALELLA****

Ligging: dit elegant hotel is gelegen in de wijnregio Alella op 15 km van Barcelona. Het
hoofdgebouw is ondergebracht in een 19de eeuws landhuis en werd zorgvuldig gerestaureerd tot een kleinschalig boutique hotel.
Logies: de 37 elegant ingerichte kamers met modern design beschikken allen over flatscreen-tv, gratis WiFi, airco, telefoon, bureau, koffie-en theefaciliteiten, safe, badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: restaurant ‘Can Balcells’ serveert lokale gerechten met seizoensgebonden
producten, tuin met terras, seizoensgebonden buitenzwembad, bar, uitgebreide conferentiefaciliteiten.
Imagine: dit origineel landhuis en het moderne bijgebouw zijn beiden strak en modern
ingericht met mooie en warme materialen. Een geslaagd concept van een hedendaags,
modern verblijf in een authentiek kader.
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Tenerife4kids
8-daags verblijf op Tenerife met huurwagen.

Dag 1

Brussel - Tenerife Zuid - Costa Adeje

Dag 2

½ dag jeepsafari naar de Teide

Dag 3

Bezoek Loro Parque

Vlucht van Brussel naar Tenerife Zuid. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar hotel
Melia Jardines del Teide***** gelegen op 800m van Playa del Duque. Het is een recent
gerenoveerd hotel met spectaculaire zichten op de Oceaan en de omliggende bergen
en beschikt over mooie ruime kamers met terras of balkon, een zwembad en kinderbad,
verschillende restaurants, wellnessfaciliteiten en parking.
Ontbijt. Jeepsafari naar het Nationaal Park Teide met zijn indrukwekkende vulkaanlandschap en de Pico del Teide, de hoogste berg van Spanje. Mooie tocht per jeep langs
enkele hoog gelegen dorpen zoals Arona en Vilaflor tot aan de Pico del Teide met prachtige zichten op de indrukwekkende natuur. Rond 13u30 bent u terug op het vertrekpunt.
Ontbijt. In 1972 opende het papegaaienpark Loro Parque haar deuren in Puerto de la
Cruz gelegen in het noorden van Tenerife. Intussen is het uitgegroeid tot een prachtig
dierenpark met walvissen, zeeleeuwen, dolfijnen, orka’s,... en is het één van de meest
bezochte bezienswaardigheden van het eiland. In de namiddag kan u nog even langs de
zwarte lavastranden wandelen in Puerto de la Cruz.

Dag 4

Ontbijt. Vrije dag om te genieten van de omgeving en de stranden in de buurt.

Dag 5

Excursie op het water om zeezoogdieren te spotten (3u)

Dag 6

Bezoek waterpretpark Siam Park

Ontbijt. Vanaf de haven van Las Galletas vertrekt u per boot om zeezoogdieren te spotten.
In de wateren rond Tenerife leven groepen grienden, tuimelaars, langsnuitdolfijnen,... Ze
worden dagelijks gespot en hopelijk ook door jullie.
Ontbijt. Geniet van een dag volle waterpret met veel spectaculaire glijbanen, waterattracties en zwembaden. Fun gegarandeerd!

Dag 7

Ontbijt. Geniet nog van uw laatste dag op Tenerife.

Dag 8

Costa Adeje - Tenerife Zuid - Brussel

Ontbijt. Traject per huurwagen naar Tenerife Zuid. Afleveren van uw huurwagen en
terugvlucht naar Brussel.

WWW.IMAGINE4KIDS.BE
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Dag 1

Brussel - Arrecife - Yaiza (Lanzarote)

Dag 2

Yaiza (Lanzarote)

Dag 3

Yaiza (Lanzarote)

Dag 4

Yaiza (Lanzarote)

Dag 5

Yaiza - La Oliva (Fuerteventura)

Dag 6

La Oliva (Fuerteventura)

Dag 7

La Oliva (Fuerteventura)

Dag 8

La Oliva - Fuerteventura luchthaven - Brussel

Aankomst in Arrecife op Lanzarote. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar Casa de
Hilario*** in Yaiza, gelegen op 17 km van de luchthaven, op een centrale locatie om het
eiland te ontdekken.
Ontbijt. Vandaag kan u een bezoek brengen aan Lago Verde of de groene lagune gelegen
op een zwart lavastrand bij El Golfo waar het bijna groene water bijzonder is om te zien.
Daarna kan u een bezoek brengen aan het Nationale Park Timanfaya dat bestaat uit een
vulkanisch maanlandschap met kraters en vulkanisch gesteente. Ook een bezoek aan de
succesvolle wijnstreek La Geria is zeker de moeite waard. Overnachting in Casa de Hilario.

Natuurlijke rijkdommen
8-daagse rondreis met huurwagen op Lanzarote & Fuerteventura.

Ontbijt. De mooiste stranden van Lanzarote liggen in het Zuiden, tussen Playa Blanca en
El Papagayo. Ook Puerto del Carmen, een toeristische badplaats met brede zandstranden
en een 6 km lange boulevard is een bezoekje waard. Flaneer in het oude centrum dat
zich concentreert rondom de haven “Puerto Tinosa”. Van hieruit kunt u diverse boottrips
maken of genieten van lekkere tapas en versgevangen vis. Overnachting in Casa de
Hilario.
Ontbijt. Ook interessant om te bezoeken is Het Fundación de César Manrique nabij het
plaatsje Tahiche. De kunstenaar heeft er zijn droomhuis zelf ontworpen in een aantal met
elkaar verbonden lavagrotten. Ook mooi in het noorden is Mirador del Rio, een prachtig
uitzichtpunt gelegen ten westen van Órzola met een prachtig uitzicht over het eiland La
Graciosa. Overnachting in Casa de Hilario.
Traject per ferry van Playa Blanca op Lanzarote naar Corralejo op Fuerteventura, een ruig
en dor eiland met uitgestrekte witte zandstranden. Traject naar La Oliva met overnachting in Boutique Hotel Oasis Casa Vieja***.
Ontbijt. Het Parque Natural de las Dunas de Corralejo is een prachtig beschermd duingebied met prachtige 20 km lange witte stranden. Neem je wandelschoenen mee om
de 300m hoge Montaña Roja of de rode berg vulkaan te beklimmen en geniet van een
fantastisch zicht op Lanzarote en La Graciosa. Overnachting in boutique hotel Oasis Casa
Vieja.
Het Landelijk Park Betancuria is uitgeroepen tot biosfeerreservaat van Unesco en u vindt
er ruige landschappen, okerkleurige heuvels en kronkelige ravijnen met schaarse dorpen.
Op een hoogte van 650m bevindt zich het uitkijkpunt van Morro Velosa van waaruit je
een spectaculair uitzicht hebt op de omliggende landschappen. Ook interessant is een
bezoek aan het Natuurmonument Montaña de Tindaya, een archeologische vindplaats
met een mysterieuze sfeer. Overnachting in Boutique hotel Oasis Casa Vieja.
Ontbijt. Traject naar de luchthaven van Fuerteventura. Afleveren van uw huurwagen en
terugvlucht naar Brussel.
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Langs stranden en vulkanen
8-daagse rondreis met huurwagen op Tenerife en La Gomera.
Dag 1

Brussel - Tenerife Zuid - Los Realejos (Tenerife)

Dag 2

Los Realejos (Tenerife) - Playa de Santiago (La Gomera)

Aankomst in Tenerife Zuid. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar het Noorden van
het eiland gekend voor zijn pittoreske dorpjes, mooie baaien, prachtige natuurlijke landschappen en bergen. Overnachting in hotel Rural Casablanca***.
Na het ontbijt, traject naar Los Cristianos, de haven van waaruit u met de ferry naar San
Sebastian vaart op het eiland La Gomera. Traject naar Playa de Santiago voor uw overnachting in hotel Jardin Tecina****.

Dag 3

Playa de Santiago (La Gomera)

Na het ontbijt, individueel bezoek aan het vulkanisch eiland La Gomera. Het Nationaal
Park Garajonay heeft het grootste laurierbomenbos ter wereld en je kunt er mooie wandelingen maken in dit schitterend natuurlandschap. Overnachting in Jardin Tecina****.

Dag 4

Playa de Santiago (La Gomera)

Ontbijt. Vandaag kunt u La Gomera verder ontdekken. In het noorden ligt Vallehermoso
waar indrukwekkende gebergten, bossen en ruige kust elkaar afwisselen. Los Organos
is een steile rotsformatie die vanaf de zee zichtbaar. Vanuit Valle Gran Rey en Playa de
Santiago zijn er boottochten naar dit prachtige natuurwonder. Ook indrukwekkend is
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Mirador de Abrante. Deze indrukwekkende glazen constructie biedt een fantastisch uitzichtpunt van waaruit u het mooie landschap kunt aanschouwen. U zweeft er als het
ware boven de rotsen. Overnachting in Jardin Tecina****.

Dag 5

Playa de Santiago (La Gomera) - Costa Adeje (Tenerife)

Dag 6

Costa Adeje

Dag 7

Costa Adeje

Dag 8

Costa Adeje - Tenerife Zuid - Brussel

Na het ontbijt, traject naar de haven voor uw overtocht naar Los Cristianos. Traject naar
hotel H10 Costa Adeje Palace**** in het nabijgelegen Costa Adeje. Diner en overnachting.
Na het ontbijt, individuele uitstap naar het Nationaal Park Teide met zijn indrukwekkende
vulkaanlandschap en de Pico del Teide, de hoogste berg van Spanje. Diner en overnachting in hotel H10 Costa Adeje Palace****.
Na het ontbijt kunt u genieten van uw laatste dag op Tenerife. Diner en overnachting in
hotel H10 Costa Adeje Palace****.
Traject naar Tenerife Zuid. Afleveren van uw huurwagen en terugvlucht naar Brussel.

Dag 1

Brussel - Las Palmas

Dag 2

Las Palmas

Dag 3

Las Palmas - Santa Cruz de Tejeda

Dag 4

Santa Cruz de Tejeda

Vlucht van Brussel naar Las Palma de Gran Canaria. Opnemen van uw huurwagen. Overnachting in hotel Veintiuno Emblematic hotels**** (adults only).
Ontbijt. Ga op ontdekking in Las Palmas, de hoofdstad van Gran Canaria. De historische
wijk La Vegueta met zijn smalle geplaveide straatjes herbergt een aantal interessante
monumenten: de kathedraal, Casa de Colón of het huis van Christoffel Columbus en het
Museo Canario. Er zijn populaire stranden dicht bij de stad: Playa de las Canteras en Playa
de las Alcaravaneras. Overnachting in hotel Veintiuno Emblematic hotels****.
Ontbijt. Na het ontbijt, traject naar Parador de Cruz de Tejeda. Deze parador is gelegen
op een hoogte van 1560m temidden de natuur en omgeven door bergen en bossen.
Overnachting in Parador de Cruz de Tejeda****.

Gran Canaria
in al zijn
facetten
8-daagse rondreis
met huurwagen.

Ontbijt. In de omgeving van Tejeda kunt u mooie wandelingen maken langs diepe
kloven en vulkaankraters met prachtige uitzichten op de woeste natuur. Zo zijn er op
Gran Canaria drie kraters te vinden waar u kunt door- of rondwandelen: Caldera de
Tejeda, Caldera de Tirjana, en ten slotte ook Caldera de Bandama. Het meest indrukwekkende overblijfsel van vulkanische oorsprong, is de Roque Nublo. Deze 80 meter hoge
monoliet is het symbool van Gran Canaria. De rots staat op een hoogte van 1.813 meter
en is daarmee een van de hoogste punten van de Canarische eilanden. Een wandeling
naar deze monoliet is een absolute must. Het uitzicht is indrukwekkend. Een andere aanrader is ook de wandeling naar de Roque Bentaiga, enkele kilometers verderop. Overnachting in Parador de Cruz de Tejeda****.

Natuurlijk genieten
op Tenerife & La Palma
9-daagse rondreis met huurwagen.
Dag 1

Brussel - Tenerife Zuid - Costa Adeje

Dag 2

Tenerife

Vlucht van Brussel naar Tenerife Zuid. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar hotel
Melia Jardines del Teide gelegen op 800m van Playa del Duque. Het is een recent gerenoveerd hotel met spectaculaire zichten op de Oceaan en de omliggende bergen.

Ontbijt. Traject naar hotel H10 Playa Meloneras Palace. Dit hotel biedt schitterende faciliteiten, een uitstekende service en een ideale ligging om te genieten van zee en strand.
Diner en overnachting in hotel H10 Playa Meloneras Palace*****.

Ontbijt. ½ dag jeepsafari naar het Nationaal Park Teide met zijn indrukwekkende vulkaanlandschap en de Pico del Teide, de hoogste berg van Spanje. Mooie tocht per jeep
langs enkele hoog gelegen dorpen zoals Arona en Vilaflor tot aan de Pico del Teide met
prachtige zichten op de indrukwekkende natuur. Overnachting in hotel Melia Jardines
del Teide*****.

Dag 6-7 Meloneras

Dag 3-4 Tenerife

Dag 5

Santa Cruz de Tejeda - Meloneras

Ontbijt. U kunt 2 dagen op ontdekking gaan in het zuiden van Gran Canaria. Het duinenreservaat ‘ de oase van Maspalomas’ is een nationaal park en beschermd natuurgebied.
Het bestaat uit een immens groot duingebied, een palmbomenbos en een meer waar
het zeewater ondergronds in- en uitstroomt. Dit gebied is een stopplaats voor vele trekvogels op hun route tussen Europa en Afrika. U kan hier lange wandelingen maken en
genieten van deze uitzonderlijke duinlandschappen die doen denken aan de uitgestrekte Saharawoestijn. Puerto de Mogan is een pittoresk havenstadje ontworpen door de
kunstenaar Ralph Neville. U kunt er aangenaam flaneren en leuke boottochtjes maken.
Op vijf minuten rijden van Puerto Mogán ligt het mooie strand van Playa Taurito waar u
heerlijk kunt zwemmen. Het is spectaculair gelegen bij indrukwekkende kliffen. Diner en
overnachting in hotel H10 Playa Meloneras Palace*****.

Dag 8

Meloneras - Las Palmas - Brussel

Ontbijt. Afleveren van uw huurwagen en terugvlucht naar Brussel.

Ontbijt. 2 vrije dagen om te genieten van de omgeving en de stranden in de buurt. Overnachtingen in hotel Melia Jardines del Teide*****.

Dag 5

Tenerife - La Palma

Ontbijt. Inleveren van uw huurwagen en vlucht van Tenerife Zuid naar Santa Cruz de la
Palma. Ter plaatse op de luchthaven van La Palma staat een andere huurwagen voor u
klaar. Traject naar de Parador de la Palma. Overnachting.

Dag 6-7-8 La Palma

Ontbijt. U kunt 3 dagen op verkenning gaan in het groene, afwisselende landschap van
La Palma. Het is het enige van de Canarische Eilanden waar beken en rivieren aanwezig
zijn en dit zorgt voor een dichte begroeiing. In La Palma kunt u wandelen tussen vulkanen, canyons en bossen. In het noorden in Los Tillos en La Zarza zijn de tropische wouden
en laurierbossen prachtig om te bezoeken. Het zuiden wordt dan meer gekenmerkt door
vulkanen. Dit maanachtige landschap vormt een prachtig decor om doorheen te trekken.
De vulkaanroute brengt u naar unieke plaatsen, een droom voor elke wandelliefhebber.
Typisch zijn ook de vele barranco’s of ravijnen. Daarin kun je heel spectaculaire wandelingen maken maar deze tochten zijn niet altijd zonder gevaar! Overnachtingen in Parador
de la Palma****.

Dag 9

La Palma - Brussel

Ontbijt. Inleveren van uw huurwagen. Vlucht met Tui fly van Santa Cruz de la Palma naar
Brussel.
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TENERIFE

1

COSTA ADEJE - HOTEL MELIA JARDINES DEL TEIDE*****

Ligging: ideale ligging op slechts 800m van Playa del Duque.
Logies: de kamers, suites en familiekamers zijn modern en recent gerenoveerd en hebben zicht op de tuin, het zwembad of de zee. Ze beschikken over flatscreen tv, safe, minibar, badkamer (haardroger), gratis WiFi.
Faciliteiten: Mosaico buffetrestaurant, restaurant snack La Palapa, Blue Lounge bar,
Casa Nostra à la carte restaurant, massageruimtes, schoonheidsbehandelingen, kapper,
zwembad in lagunestijl, apart zwembad in The Level, kinderbad, miniclub, zonneterras
met ligstoelen, gratis WiFi, squash terreinen, room- en laundryservice, fitness, internetcorner, vergaderzalen, gratis parking.
Imagine: geniet van de uitstekende service, de super faciliteiten, de uitgebreide keuze
aan restaurants in een fantastisch kader.

2

COSTA ADEJE - HOTEL COLON GUANAHANI****
ADULTS ONLY

Ligging: dit adults only hotel is gelegen in een rustige oase in de badplaats Costa Adeje
op 150m van Playa de Fañabe. De Reina Sofia luchthaven bevindt zich op 17 km van het
hotel.
Logies: 154 elegante kamers zijn voorzien van telefoon, minibar, satelliet-tv, safe, airco,
badkamer (haardroger, badjas, slippers), WIFI, balkon of terras.
Faciliteiten: buffetrestaurant met terras, bistro restaurant ‘La Pergola’, schoonheidssalon,
2 verwarmde zoutwaterzwembaden, 2 zonneterassen waarvan 1 met Balinese ligbedden, 1 jacuzzi, tv-ruimte, fitness, tafeltennis, biljart.
Imagine: in dit charmehotel worden koloniale stijlelementen gecombineerd met een
hedendaags design. Er heerst een aangename vakantiesfeer dankzij de leuke inrichting,
de optimale ligging en de uitstekende keuken.
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3

COSTA ADEJE - HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE****

Ligging: gelegen in de badplaats Costa Adeje met rechtstreekse toegang tot het strand
van ‘La Enramada’. De luchthaven bevindt zich op 27 km van het hotel.
Logies: de 467 ruime, mooie kamers zijn voorzien van telefoon, minibar, gratis WiFi, satelliet-tv, safe, airco, badkamer (haardroger), balkon of terras.
Faciliteiten: buffetrestaurant El Jable met terras, à la carte restaurant La Tosca met tuinterras, La Choza bar met terras naast het zwembad, Adeje piano bar, Chill out terras, Teide
bar, 3 buintenzwembaden met zonneterrassen, 1 kinderbad, buitenjacuzzi, Despacio
Spa Center met binnenzwembad (verwarmd in de winter), jacuzzi, sauna, Turks bad, behandelingen, kapsalon, gym, minigolf, winkels, betalende binnenparking, gratis buitenparking, laundryservice, vergaderruimtes, mooie tropische tuinen.
Imagine: een mooi vakantiedomein met een hedendaagse inrichting, prachtige tropische tuinen, mooie zeezichten, romantische verborgen hoekjes en uitstekende faciliteiten.

4

BUENAVISTA DEL NORTE - HOTEL MELIA HACIENDA
DEL CONDE***** ADULTS ONLY

Ligging: gelegen in een prachtige bergachtige omgeving in het noorden van Tenerife.
Logies: alle 117 luxueuze kamers zijn in koloniale stijl ingericht en voorzien van een salon,
dressing, airco, flatscreen tv, safe, gratis WiFi, badkamer (haardroger), balkon of terras.
Faciliteiten: Salazar à la carte restaurant, Buenavista buffetrestaurant, El Padano poolbar,
La Tasca wijn bar, Ikko bar, buitenzwembad in lagunestijl, zonneterras, congresfaciliteiten, golfterrein, YHI Spa met dynamisch binnenzwembad, hydromassage, voetbad, sauna, Turks bad, ijsfontein, thermale douches, massageruimtes en schoonheidsbehandelingen, gratis WiFi, gratis parking, allerhande sportieve activiteiten in de omgeving zoals
bergbeklimming, trekkings, tochten op zee om zeezoogdieren te spotten, duiken,...
Imagine: een sprookjesachtig oord gebouwd als een klein dorp met verschillende huisjes met witgekalkte muren, Moorse dakpannen en een kerktorentje. Het interieur in
hedendaags landelijke stijl met natuurlijke materialen en neutrale kleuren vormen een
harmonieus geheel met de impressionante natuurlijke omgeving.

5

SAN MIGUEL DE ABONA - ECO FINCA VISTA BONITA***

Ligging: rustig gelegen in het binnenland op 13 km van het El Medano strand, op 17 km
van het Teide Nationaal Park en op 14 km van de luchthaven.
Logies: 17 appartementen met 1 of 2 slaapkamers, badkamer (haardroger), kitchenette
met microgolfoven, koffiemachine, ijskast, satelliet-tv, safe, verwarming, balkon of terras
met mooie zichten op de Oceaan.
Faciliteiten: leesruimte met WLAN, biljart, verwarmd zwembad, tuin met subtropische
planten en zonneterras, wasmachine (tegen betaling), Wellness faciliteiten en massages,
gratis parking.
Imagine: een mooi kleinschalig domein ingericht in een rustieke Canarische stijl met
lichte kleuren volgens de principes van Feng Shui. Een aangenaam familiaal resort met
spectaculaire panorama zichten.

6

LOS REALEJOS - HOTEL RURAL CASABLANCA***

Ligging: gelegen in het noorden van Tenerife op een hoogte van 600m met een mooi
uitzicht op de Teide en de Atlantische Oceaan.
Logies: 20 sfeervol ingerichte kamers met airco, satelliet-tv, telefoon, internetconnectie,
badkamer, balkon of terras.
Faciliteiten: bar, lounge, restaurant, wijnkelder, overdekt verwarmd zwembad, jacuzzi.
Imagine: diverse authentieke 18de eeuwse huisjes werden omgebouwd tot een prachtig ruraal hotel. De idyllische omgeving en het landelijke karakter van het kleinschalig
charmehotel maken deze residentie een ideale verblijfplaats van natuurliefhebbers en
rustzoekers.

LA GOMERA - LA PALMA - EL HIERRO

1

PLAYA DE SANTIAGO - JARDIN TECINA**** LA GOMERA

Ligging: gelegen op 30 km van de haven van San Sebastian in een uitgestrekt domein
omgeven door prachtige tuinen. Het ligt op een klif met een indrukwekkende uitzicht op
de Atlantische Oceaan en het nabijgeleden eiland Tenerife.
Logies: 434 kamers zijn ruim en comfortabel ingericht met airco, telefoon, satelliet-tv,
minibar (op aanvraag), badkamer (haardroger), terras of balkon. Er zijn familiekamers en
connecting kamers aanwezig voor gezinnen.
Faciliteiten: kiosk, souvenirwinkel, bar, 4 zwembaden, kinderbad, 2 jacuzzi’s, poolbar,
zonneterras, speeltuintje, Beachclub Laurel met zoutwaterzwembad, kinderbad, bar,
retaurant en zonneterras, 5 restaurants, miniclub, entertainment activiteiten, 5 tennispleinen, paddletennis, squash, biljart, minigolf, schoonheidscentrum Club Buganvilla
met kapper, fitness, massageruime, hydrotherapiebad, sauna, WiFi, internetruimte.
Imagine: dit prachtig domein is in typische lokale stijl gebouwd en is mooi geïntegreerd
in de natuurlijk omgeving van het eiland. Er heerst een aangename vakantiesfeer dankzij
de mooie tuinen, de optimale ligging en de ontelbare faciliteiten.

2

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA - PARADOR
DE LA GOMERA****

Ligging: gelegen aan de oostkust van het eiland La Gomera met een fantastisch uitzicht op de Atlantische Oceaan en het nabijgelegen eiland Tenerife. De haven van San
Sebastian de la Gomera ligt op 1 km van de Parador met ideale ferryverbindingen naar
het eiland Tenerife.
Logies: 60 elegante kamers met safe, minibar, tv, airco, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, mooie tropische tuinen, zwembad met zonneterrras (enkel
open in de zomer), parking.
Imagine: de Parador is afgewerkt met hoogwaardige materialen en de natuurlijke lichtinval in combinatie met het neutraal kleurenpallet en de mooie locatie geven de juiste
sfeer aan deze authentieke parador.

3

BREÑA BAJA - PARADOR DE LA PALMA**** LA PALMA

Ligging: gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving op het rustige eiland La Palma
op zo’n 5 km van de luchthaven en 8 km van de haven.
Logies: 78 mooi ingerichte kamers met houten vloeren, airco, minibar, safe, tv, telefoon,
badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, WiFi, bar, congresfaciliteiten, mooi uitgestrekt domein met
mooie tuin, buitenzwembad (enkel open in de zomer) met zonneterras, speeltuin, fitness, sauna, kleine parking.
Imagine: ideaal gelegen om dit prachtig vulkanisch eiland te ontdekken met zijn
prachtige natuur en stranden. Deze residentie is een ideale verblijfplaats voor natuurliefhebbers en rustzoekers dankzij de mooie ligging en het landelijk karakter.

4

BREÑA BAJA - HACIENDA SAN JORGE*** LA PALMA

Ligging: gelegen op 3 km van de luchthaven van La Palma met directe toegang tot het
zwarte strand van Los Cancajos.
Logies: 155 mooie en functionele appartementen met keuken (keramische kookplaten,
ijskast en microgolfoven), satelliet-tv, badkamer(haardroger), telefoon, sofa, balkon of
terras.
Faciliteiten: lobby, buffetrestaurant met prachtige zeezichten, cocktailterras, poolbar,
zwembad met zeewater en zonneterras, domein met mooie subtropische planten en
palmbomen, directe toegang tot het strand, sauna, fitness, Turks bad, gratis WIFI.
Imagine: heerlijk domein omringd door planten, zee en strand. La Palma is een paradijs
voor natuurliefhebbers en het hotel met zijn typische Canarische architectuur is perfect
geïntegreerd in zijn natuurlijke omgeving.

5

SABINOSA - HOTEL BALNEARIO DE LA SALUD***
EL HIERRO

Ligging: gelegen aan de westkust van El Hierro met mooie zichten op de omliggende
natuur. El Hierro is het kleinste Canarische eiland en is door Unesco uitgeroepen tot Biosfeerreservaat.
Logies: alle kamers hebben mooie zichten op de bergen of de Atlantische Oceaan. Ze
beschikken over flatscreen-tv, minibar, airco, verwarming, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: restaurant, bar, Spa met jacuzzi, laundryservice, gratis WiFi in de openbare
ruimtes, buitenzwembad met zonneterras, gratis parking.
Imagine: hier staat u in direct contact met de immense natuur, ver weg van het massatoerisme.

6

VALVERDE - PARADOR EL HIERRO*** EL HIERRO

Ligging: rustig gelegen aan de oostkust van het eiland El Hierro met spectaculaire zichten op de Atlantische Oceaan en een indrukwekkende berg van vulkanische oorsprong.
Logies: 47 elegante kamers met houten vloeren, airco safe, telefoon, tv, badkamer (haardroger), gratis WiFi.
Faciliteiten: bar, restaurant, congresfaciliteiten, toegankelijk voor rolstoelgebruikers, fitness, weelderige tuin, zwembad, WiFi, parking.
Imagine: deze parador is de ideale verblijfplaats voor natuurliefhebbers, rustzoekers en
duikers. De parador is mooi geïntegreerd in de indrukwekkende natuurlijke omgeving
van El Hierro.
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GRAN CANARIA

3

CRUZ DE TEJEDA - PARADOR DE CRUZ DE TEJEDA****

Ligging: Parador de Cruz de Tejeda ligt in het midden van Gran Canaria op 35 km van
de hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria en op 55 km van de luchthaven. Het ligt in
een natuurlijke omgeving op een hoogte van 1560m en wordt omgeven door bergen
en ravijnen.
Logies: 43 mooie, elegante kamers met airco, minibar, safe, telefoon, tv, badkamer (haardroger). Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: restaurant met Catalaanse specialiteiten, gratis WiFi in gemeenschappelijke
ruimtes, fitness, Spa met binnenzwembad en behandelruimtes, tuin, terras, parking met
beperkt aantal plaatsen.
Imagine: dit mooi gebouw bestaat uit een geslaagde combinatie van authentieke
materialen en modern comfort. Er is veel oog voor detail en een vlotte, gepersonaliseerde dienstverlening.

1

SAN AGUSTIN - HOTEL MELIA TAMARINDOS*****

Ligging: gelegen aan de mooie zandstranden van San Agustin in het zuiden van Gran
Canaria met prachtige panoramische zichten op de Oceaan.
Logies: de kamers zijn elegant en tijdloos ingericht met zachte tinten, terracotta vloeren,
blauwe kleuraccenten, flatscreen tv, minibar, safe, gratis WiFi, badkamer (haardroger).
Faciliteiten: room- en laundryservice, Roque Nublo buffetrestaurant, Tara snack bar,
Jameo bar, Tara pool bar, The Tara by night à la carte restaurant & bar, Spa met sauna,
Turks bad, hydromassage, schoonheidsbehandelingen, kapper, tennis, squash, miniclub,
fitness, congresfaciliteiten, observatorium, gratis parking, subtropische tuinen, directe
toegang tot het strand, 2 buiten zwembaden waarvan 1 verwarmd en 1 kinderbad in de
tuin, zonneterras met ligstoelen, gratis WiFi.
Imagine: ontdek de paradijselijke ligging en de uitstekende faciliteiten van hotel Tamarindos.

34

2

MELONERAS - HOTEL H10 PLAYA MELONERAS
PALACE*****

Ligging: gelegen in Meloneras in het zuiden van Gran Canaria, op 100m van het strand
en op 1.5km van Maspalomas met zijn gerenommeerde duinenreservaat.
Logies: 374 elegante kamers (ook familiekamers beschikbaar) met gratis WiFi, airco, safe,
minibar, badkamer (haardroger), terras.
Faciliteiten: Tamadaba restaurant, Gaudi à la carte restaurant, La Choze poolbar, Tropical
chill-out bar, lobbybar, discobar, Despacia Spa centrum met dynamisch bad, jacuzzi,
sauna, Turks bad, ijsfontein, massageruimtes, kapsalon, fitness, vergaderzalen, 2 zwembaden (waarvan 1 verwarmd), zonneterras met ligstoelen, 1 verwarmd adults only infinity zwembad, 1 verwarmd kinderbad, gratis overdekte parking (beperkte plaatsen), kleine
huisdieren (<5kg) toegelaten.
Imagine: dit hotel heeft een eerder klassieke inrichting maar biedt wel schitterende faciliteiten, een uitstekende service en een ideale ligging om te genieten van zee en strand.

4

ARUCAS - HACIENDA DEL BUEN SUCESO***

Ligging: gelegen in Arucas, in het noorden van Gran Canaria, op 15min. rijden van de
hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria.
Logies: de 18 elegante kamers beschikken over telefoon, safe, verwarming, WiFi (te betalen), minibar, satelliet-tv, badkamer (met haardroger, badjas).
Faciliteiten: groot landhuis omgeven door bananenplantages, lounge, kleine Wellness
met jacuzzi, dampbad en fitness, grote tuin, terrassen, buitenzwembad, gratis parking.
Imagine: een indrukwekkend landhuis gelegen op een uitgestrekt domein met een
koloniale architectuur die verwijst naar een ver & rijk verleden.

LANZAROTE - FUERTEVENTURA

1

PLAYA BLANCA - HOTEL H10 RUBICON PALACE*****
LANZAROTE

Ligging: dit gerenoveerd 5-sterrenhotel is mooi gelegen aan de kustlijn van Playa Blanca.
Logies: een uitgestrekt domein met 584 kamers verspreid over meerdere hoofd- en bijgebouwen. De kamers zijn elegant ingericht met zwart-wit kleurencombinaties, houten
vloeren, gratis WiFi, minibar, airco, safe, badkamer (haardroger), terras of balkon.
Faciliteiten: 2 buffet restaurants, 4 thema restaurants, coffee bar, La Choza pool bar,
lobby bar, bistro, Despacio Thalasso Centrum met dynamisch zeewaterzwembad, aqua
massage- bedden, koudwaterbassin, jacuzzi, sauna, Turks bad, 5 buitenzwembaden
(waarvan 1 verwarmd in de winter, 3 kinderbaden (waarvan 2 verwarmd in de winter)
en 1 ingericht met piratenschip en glijbaan, miniclub, lounge, vergaderzalen, internet
corner, gratis WiFi, gratis onbewaakte parking.
Imagine: mooi domein opgevat zoals een Spaans dorp met een centrale Plaza waarrond de restaurants gesitueerd zijn. Ook de kamers liggen mooi verspreid waardoor het
typisch koloniaal karakter van het domein behouden blijft en er een relaxte sfeer heerst.

2

YAIZA - CASA DE HILARIO*** LANZAROTE

Ligging: deze voormalige finca is gelegen aan de noordkant van het dorpje Yaiza, nabij
het Nationaal Park Timanfaya, op 17 km van de luchthaven Arrecife.
Logies: 7 elegante kamers met flatscreen-tv, safe, handgemaakte meubels in perfecte
harmonie met het huis en de omgeving, badkamer (haardroger, badjas).
Faciliteiten: morgenterras, avondterras, panoramisch salon, patio met mooie planten,
rustige hoekjes, tuinen met palmbomen en fruitbomen, verwarmd zwembad, fietsverhuur.
Imagine: een landhuis met een unieke inrichting en een perfecte oriëntatie om te genieten van de zonovergoten terrassen en de fantastische omgeving.

3

SAN BARTOLOME - CASERIO DE MOZAGA***
LANZAROTE

Ligging: in 1998 werd dit 18de eeuws traditioneel Canarisch landhuis omgebouwd tot
een mooi kleinschalig hotel met een goede centrale ligging in Mozaga om het volledige
eiland Lanzarote te ontdekken.
Logies: 8 kamers (waarvan 2 met salon), badkamer (haardroger), dikke muren houden
de kamers koel.
Faciliteiten: salon met gratis thee- of koffiezetfaciliteiten, gratis WiFi, laundryservice,
assistentie bij het organiseren van activiteiten, parking, tuin met terras, geneeskrachtige
en inheemse bloemen en planten.
Imagine: geniet van de rust en natuur op dit mooie uitgestrekte domein. De doelstelling
om de originele structuur, architectuur, meubels en schilderijen te behouden is zeker
geslaagd.

4

CORRALEJO - HOTEL H10 OCEAN SUITES****
FUERTEVENTURA

Ligging: een mooie ligging in Corralejo in het noorden van Fuerteventura op 300m van
een mooi wit zandstrand, op 1,6 km van de haven van Corralejo en op 2km van de prachtige zandduinen van het Corralejo beschermd natuurpark.
Logies: 200 junior suites (ook geschikt als familiekamers met sofabed voor de kinderen) met houten vloeren, gratis WiFi, flatscreen tv, airco, safe, minibar, terras, badkamer
(haardroger).
Faciliteiten: Parrots restaurant, Mamma Mia restaurant, snackbar, La Duna bar, Aquabar,
Disco blue bar, 2 buitenzwembaden en 2 kinderbaden (1 verwarmd in de winter) met
zonnterras en ligstoelen, speeltuin, paddle tennis terrein, tuin, vrij parkeren in de straat.
Imagine: een uitgestrekt domein met een mooie architectuur en een klassevolle inrichting met warme materialen zoals houten vloeren en azulejos tegels. Modern en trendy
maar tevens ook gezellig en aangenaam van sfeer.

5

LA OLIVA - HOTEL BOUTIQUE & VILLAS OASIS
CASA VIEJA*** FUERTEVENTURA

Ligging: een boutique hotel gelegen in het binnenland van Fuerteventura in het stadje
La Oliva nabij het Parque Natural de las Dunas de Corralejo, een prachtig beschermd
duingebied met prachtige lange witte stranden.
Logies: de 10 rustieke kamers zijn gebouwd rond 2 patio’s en hebben houten vloer,
houten plafond, verwarming, badkamer (hydromassagebad, haardroger), plasma-tv,
telefoon, safe. De 10 villa’s beschikking over 3 slaapkamers en 3 badkamers, keuken (met
microgolfoven, vaatwasser, wasmachine, koelkast, oven), plasma-tv, safe, telefoon, privé
zwembad, terras met ligstoelen en tuinmeubilair, privé parking.
Faciliteiten: tuin, overdekt terras, salon, zwembad, zonneterras met ligstoelen en parasols, parking.
Imagine: in dit mooie boutique hotel kun je genieten van prima faciliteiten en een gepersonaliseerde service.

6

PAJARA - HOTEL SOL BEACH HOUSE AT MELIA
FUERTEVENTURA**** ADULTS ONLY 16+
FUERTEVENTURA

Ligging: gelegen op het schiereiland Jandia in het zuiden van Fuerteventura aan de rand
van het Jandia nationaal park. Unieke ligging aan het Sotavento strand, deze duinen
strekken zich uit over 9km. De luchthaven bevindt zich op 65km van het hotel.
Logies: de junior suites zijn ingericht als trendy strandhuisjes met gratis WiFi, flatscreen
tv, minibar, airco, badkamer (haardroger), yogamat, terras.
Faciliteiten: The Kitchen restaurant, Shack poolbar, Ginger bar, laundryservice, internetcorner, kleine huisdieren toegelaten, fitness, Spa, zwembad met zonneterras en fantastische zichten op de Oceaan en de Sotavento lagune, gratis onbewaakte parking.
Imagine: tof hotel ingericht in een trendy boho stijl met rieten stoelen en lampen en
leuke kussens. Bovendien heeft het hotel een idyllische ligging en uitstekende faciliteiten. Ideaal hotel om te relaxen.
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