
 
Pagina 1 van 16 

 

RONDREIS 
EXTREMADURA INCL. MADRID EN SEVILLA 

 

TRAVEL COUNSELLORS MONIEK BOS  BOUWMAN 
DAMMOLEN 71 

HARMELEN 

UW CONTACTPERSOON 
Moniek Bos - Bouwman 

0348442209 
moniek@travelcounsellors.nl 
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UW VLUCHTSCHEMA 

 

Flt Num Depart From To Arrive Flt Time 

IB3721 za 07-okt-17 08:00 Schiphol  
Madrid 
 

za 07-okt-17 10:40 2 h 40 m 

IB5940 vr 20-okt-17 09:25 
Sevilla 
 

Barcelona  vr 20-okt-17 11:00 1 h 35 m 

IB5784 vr 20-okt-17 12:00 Barcelona  Schiphol  vr 20-okt-17 14:25 2 h 25 m 

UW AUTOHUUR 

Ophalen Madrid 9 oktober om 10.00 uur 
Inleveren Sevilla 17 oktober om 16.00 uur 
Seat Leon of gelijkwaardig 

 
 

UW RONDREIS 

Uw reis begint op zaterdag 7 oktober 2017 
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1 Madrid 
2 Jarandilla de la Vera 
3 Plasencia 
4 Alcántara 
5 Cáceres 
6 Trujillo 
7 Guadalupe 
8 Mérida 
9 Zafra 
10 Sevilla 

 

DAG 1 - 3 7 OKT-9 OKT 

MADRID MADRID 
Madrid, de hoofdstad en de grootste stad van Spanje, is gelegen in het midden van het Spaanse centrale Castiliaanse 
plateau. Deze wereldstad combineert de meest moderne infrastructuren, een groot arsenaal aan accommodaties en 
diensten met een grote culturele en artistieke achtergrond en een erfenis van eeuwen aan interessante geschiedenis. De 
stad heeft een impressionant cultureel en architecturaal cultuurbezit, waaronder grote lanen, plaza’s, gebouwen en 
monumenten, maar ook kunstgalerijen en musea van wereldklasse. De stad dankt ook zijn reputatie aan zijn 
gastronomische geneugten en bruisende nachtleven. Het klimaat in Madrid is continentaal. De meest toeristische 
plaatsen zijn gesitueerd in het centrum van de stad, dat verdeeld is in 17 grote districten, waaronder Austrias, Sol-Gran 
Via, La Latina, Padeo del Arte om maar enkele te noemen. 
 

 

Room Mate Laura 
Travesía de Trujillos 3 

28013 Madrid 

Room Mate Laura is gelegen in de wijk Descalzas, omgeven door geschiedenis en traditionele restaurants. Het is ook op 
loopafstand van de Puerta del Sol en de Boheemse wijk La Latina. Room Mate Laura pronkt met 37 kamers. Vooral de 
duplex studios met natuurlijke lichtinval en de zolders zijn erg bijzonder. 

40°25'07"N -3°-42'-26"W | 40,418667 -3,707304 
T: (+34) 917 011 670 
F: (+34) 915 217 655 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Wifi 

 Minibar 

 Kluis 

 Air-Conditioning 

 Telefoon 

 Haardroger 

 Ontbijtzaal 

 Wasserij 

 24/24 Receptie 

 Kinderoppas 
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STANDARD 7 OKT-9 OKT (2) 

2 volwassen 
 
Van Madrid tot Jarandilla De La Vera 
Totale reistijd: 02:22 
Totale rijafstand: 217,96 km / 135,43 miles 

DAG 3 - 4 9 OKT-10 OKT 

JARANDILLA DE LA VERA CÁCERES 
Jarandilla de la Vera is een buitengewone stad met een mild klimaat, een mooi landschap en charmante bebladerde eiken 
en kastanjebossen. Een van de andere belangrijke elementen in het landschap van Jarandilla de la Vera zijn de prachtige 
kloven, die trokken worden door vele bruggen. Water is een belangrijk deel van het landschap dankzij het kristhalheldere 
water dat door de kloven stroomt. Jarandilla de la Vera heeft vele prachtige historische gebouwen in de aanbieding, 
waaronder het Kasteel van de Graven van Oropesa, nu gebruikt als Parador, of de adembenemende kerk van San Agustín. 
 

 

Parador De Jarandilla De La Vera 
Avenida de Garcia Prieto, 1 

10450 Jarandilla de la Vera 

De Parador de Jarandilla de la Vera is gelegen in het hart van de vruchtbare streek van La Vera en de Tiétar, te midden 
van rivierkloven, natuurlijke zwembaden, kastanje- en eikenbossen en natuurlijke landschappen. De Parador is gevestigd 
in een kasteel uit de 15e eeuw, ooit bezocht door Keizer Karel V gedurende een periode van enkele maanden. De meest 
opmerkelijke uiterlijke kenmerken van het hotel zijn onder meer de versterkte torens en een paradeplein dat perfect past 
bij de rustige en private sfeer van de prachtig ingerichte kamers en gemeenschappelijke ruimtes. De uitstekende 
voorzieningen bevatten onder andere gezellige zalen met open haard, een mooi seizoensgebonden zwembad, 
conferentiefaciliteiten, een bar en een eigen restaurant, waar lokale gerechten worden geserveerd. 

T: +34 927560117 
F: +34 927560088 

40°07'49"N -5°-39'-31"W | 40,130322 -5,658808 

 Air-Conditioning 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Kluis 

 Minibar 
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 Wifi 

 Telefoon 

 Haardroger 

 Bar/Lounge 

 Restaurant 

 Conferentiezaal 

 Buitenzwembad 

 Zwembad 

 Parkeergarage 

 Activiteiten voor kinderen 

 

STANDARD BED 9 OKT-10 OKT (1) 

2 volwassen 
 
Van Jarandilla De La Vera tot Plasencia 
Totale reistijd: 01:01 
Totale rijafstand: 50,10 km / 31,13 miles 

DAG 4 - 5 10 OKT-11 OKT 

PLASENCIA CÁCERES 
Plasencia, een stad waar cultuur en natuur hand in hand gaan, heeft een unieke oude stadswijk met prachtige paleizen, 
voorouderlijke huizen en significante religieuze gebouwen. Een van de meest impressionante monumenten in deze 
ommuurde stad is ‘Las Catedrales’, een combinatie van een oude en nieuwe Kathedraal. Plasencia is ook bekend voor zijn 
belangrijke natuurlijke erfgoed, die de mogelijkheid biedt om te gaan fietsen, zwemmen of kanovaren. Mis zeker Los 
Pinos niet, een wondermooi park dankzij zijn schoonheid en uitgestrekte botanische tuin. Dankzij de combinatie van 
cultuur en natuur is deze stad de perfecte bestemming voor bezoekers, het hele jaar door. 
 

 

Palacio Carvajal Giron 
Plaza Ansano, 1 
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10600 Plasencia 

Net in het hartje van Plasencia, staat een zestiende eeuws Renaissancepaleis dat thans de zetel is van het prachtige Hotel 
Palacio Carvajal Girón.  Dit gebouw werd hersteld en gerestaureerd gedurende twee jaar, en de typische voorgevel werd 
vervolledigd met een grote ingang, ruim voorzien van salons en trappen. De gastenkamers - verspreid over drie niveau’s - 
zijn warm en helder, smaakvol in combinatie met de traditionele stijl van het gebouw met details van modern design. In 
het midden van dit prachtige gebouw, behoudt een monumentale patio zijn oorspronkelijk beeld van zuilen, ballustrades, 
bovengalerijen, trappen en twee bronnen met oorspronkelijke stoepranden en smeedwerk. Dit alles gaat samen met een 
verfijnd restaurant en een klein zwembad, gelegen in de oude wijnkelder van het paleis. 

T: +34 927426326 
F: 0034927421321 

40°01'44"N -6°-05'-29"W | 40,029152 -6,091504 

 Zonnedek 

 Buitenzwembad 

 Binnenzwembad 

 Bar/Lounge 

 Restaurant 

 24/24 Receptie 

 Excursiebalie 

 Conciergedienst 

 Wasserij 

 Rolstoeltoegankelijk: 

 Air-Conditioning 

 Free Wifi 

 Wifi in public areas 

 

TWIN LUXURY 10 OKT-11 OKT (1) 

2 volwassen 

 Informatie over de bedden : 2 Double 

 
Van Plasencia tot Alcántara 
Totale reistijd: 01:25 
Totale rijafstand: 111,02 km / 68,98 miles 

DAG 5 - 6 11 OKT-12 OKT 

ALCÁNTARA CÁCERES 
Alcántara is een statige stad met een grote culturele rijkdom en uitgesproken natuurlijke omgeving. Steeneiken en 
kurkeiken bossen maken deel uit van het adembenemende landschap dat Alcántara omgeeft en het is bijgevolg een 
uitstekende plek om te wandelen, fietsen en paardrijden. Neem een verfrissende duik in de Alcántara bron, een 
kunstmatig meer dat gelegen is in deze prachtige omgeving. De belangrijkste trekpleister van deze stad is zijn magnifieke 
Romeinse Brug, bijna tweeduizend jaar oud en tot op heden nog in gebruik. Mis het klooster van San Benito niet, het 
meest belangrijke gebouw van Alcántara, met een impressionant Gotisch klooster. Alcántara is de ideale plek voor een 
actieve vakantie omgeven door cultuur en de schoonheid van natuur. 
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Hospederia Conventual De Alcantara 
Carretera Del Poblado s/n 

10991 Alcántara 

Het hotel is gelegen in het oostelijke deel van de stad Alcantara, dicht bij de toegangsweg aan de dam en de Romeinse 
brug, aan de weg richting Iberdrola. Het centrum van Alcantara ligt op ongeveer 700 meter afstand. De Romeinse brug 
van Alcántara, het klooster van San Benito, Santa María de Almocovar Kerk, de Jose María de Oriol Dam en de rivier de 
Taag liggen in de buurt en zijn gemakkelijk te voet bereikbaar (15 tot 20 minuten lopen). Cáceres ligt op ongeveer 45 
minuten rijden.Het hotel is gehuisvest in een voormalig franciscaner klooster, dat dateert uit 1478. Het werd 
oorspronkelijk gebouwd door Bartolome de Oviedo, en werd later gerenoveerd in de zeventiende eeuw door de Marques 
de Buscayolo. Meer recent werd het gebruikt als een graanmolen en de gasten kunnen nog steeds enkele van de 
machines uit deze tijd op de begane grond zien, waar ook een klein etnografisch museum is gehuisvest. Het werd 
opnieuw gerenoveerd in 2007. Het gebouw heeft twee verdiepingen en een zolder. De vloeroppervlakte van 3000 m² is 
verdeeld in 30 kamers, waarvan 23 tweepersoonskamers, 2 suites en 5 superior kamers, evenals de gemeenschappelijke 
ruimten, zoals het café en het restaurant. Het heeft een ontvangsthal met 24 uur per dag geopende receptie. Een lift is 
ook aanwezig. Conferentiefaciliteiten zijn ook beschikbaar, net als WLAN-toegang. Room- en wasservice zijn ook 
beschikbaar. De gasten die met de auto komen kunnen gebruik maken van de aanwezige parkeergelegenheid.Alle kamers 
zijn volledig gemeubileerd en zijn ingericht om de gasten een originele en authentieke kamer te bieden. Alle kamers zijn 
uitgerust met een volledig ingerichte badkamer en voorzien van airconditioning en verwarming, plasmatelevisie, minibar, 
telefoon, kluisje en internettoegang. Mindervalide kamers zijn beschikbaar op de begane grond. Terrassen zijn ook 
standaard aanwezig.  

T: 927390638 
F: 927390941 

39°46'58"N -6°-55'-29"W | 39,782879 -6,924735 

 

TWIN STANDARD 11 OKT-12 OKT (1) 

2 volwassen 

 Informatie over de bedden : 2 Double 

 
Van Alcántara tot Cáceres 
Totale reistijd: 01:08 
Totale rijafstand: 64,46 km / 40,05 miles 

DAG 6 - 7 12 OKT-13 OKT 
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CÁCERES CÁCERES 
Cáceres is een mooie kleine stad die een collectie van historische monumenten behoudt die iedereen imponeert. De 
ommuurde stad, die als UNESCO wereld erfgoed werd verklaard, bezit talrijke prachtige paleizen en nobele huizen. De 
combinatie van de geplaveide straten, de charmante pleinen en Renaissance paleizen zorgt voor een prachtig uitzicht in 
deze stad. Mis zeker de schrijn van Nuestra Señora de la Montaña niet, die enkele van de beste uitzichten over deze 
monumentale stad en de omgeving biedt. Cáceres, een plek die bruist van leven, is de ideale bestemming om van een 
brede waaier aan culturele en ontspannende activiteiten te genieten. 
 

 

Hospes Palacio De Arenales & Spa 
Ctra. Valencia de Alcántara, 52 

10005 Cáceres 

Dit antieke zomerhuis van de Golfín familie werd omgebouwd tot een prachtig luxueus hotel. Het gebouw uit de 7e eeuw 
is gelegen binnen ene natuurlijke een spectaculair dele van de stad Cáceres, omgeven door honderden olijfbomen 
bewoond door 81 ooievaarsnesten. Gelegen op slechts 10 minuten van het stadscentrum, werd het als Wereld Erfgoed 
verklaard door de UNESCO in 1986. elegantie en moderniteit worden bewaard tot in het kleinste detail voor een 
onvergetelijk en rustig landelijk verblijf. Alle luxueuze kamers zijn ruim en ingericht met een contrast tussen traditioneel 
en modern De meest belangrijke voorzieningen zijn een buitenzwembad, een speeltuin, terras en tuinen en het 
wellnesscentrum dat hydrotherapie behandelingen, een zwembad met waterval, bio-thermale douches, sauna, hammam, 
voetbaden en verkwikkende ijsbaden alsook een fitnesscentrum, massages, kapper en schoonheidssalon. In het Las 
Corchuelas Restaurant kan je de beste keuken van Extremadura ontdekken. 

T: +34 927 62 04 90 

 Kluis 

 Free Wifi 

 Wifi in public areas 

 Buitenzwembad 

 Parkeerterrein 

 Parkeergarage 

 Activiteiten voor 
kinderen 

 Wasserij 

 Business center 

 Restaurant 

 Massage 

 Sauna 

 Spa 

 Fitnesscentrum 

 Air-Conditioning 

 Kabel-
/satelliettelevisie 

 Bar/Lounge 

 

STANDARD 12 OKT-13 OKT (1) 

2 volwassen 

 Informatie over de bedden : 2 Double 
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 ENTRADA PERMITIDA AL SPA PARA NIÑOS DE 3 A 18 AÑOS SOLO DE 12 A 14 HORAS SIEMPRE QUE VAYAN 
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO. 

 
Van Cáceres tot Trujillo 
Totale reistijd: 01:35 
Totale rijafstand: 45,64 km / 28,36 miles 

DAG 7 - 8 13 OKT-14 OKT 

TRUJILLO CÁCERES 
Trujillo is een kleine stad met een uitgebreid monumentaal erfgoed. Het bevat een belangrijke groep van middeleeuwse 
en Renaissance gebouwen, die als Eigendom van Culturele interesse verklaard werden. Stop bij een van de vele prachtige 
kerken of ga naar het Arabisch Kalifaat kasteel, dat uitblinkt omwille van zijn prachtige flankerende torens en zijn 
prachtige uitzichten over de stad. Trujillo is gestructureerd rond het monumentale Plaza Mayor, wat het centrum is van 
het sociale en commerciële leven. Al wandelend door de geplaveide straten van deze prachtige stad, komt men vele 
charmante plekken, mooie gebouwen en intrigerende legendes om te ontdekken. 
 

 

Parador De Trujillo 
Calle Santa Beatriz de Silva, 1 

10200 Trujillo 

De Parador de Trujillo is gelegen in het historische centrum van Trujillo, de geboorteplaats van wereldreizigers.  De 
Parador is gevestigd in het voormalige klooster van Santa Clara en ademt nog steeds de rustige en kalme sfeer van de 
kloostergebouwen uit. Het pand is verdeeld in twee mooie kloostergangen: één met Renaissance bogen en kolommen, en 
een tweede die het complex een vleugje van licht geeft wat het gebouw nog sfeervoller maakt. De 50 ruime kamers, 
gedomineerd door hout, zijn ingericht zoals een adellijke slaapkamer van eeuwen geleden maar zijn uitgerust met 
moderne voorzieningen. De algemene voorzieningen bevatten onder meer functionele zalen, een seizoensgebonden 
zwembad en een eigen restaurant, waar lokale en internationale gerechten worden geserveerd. 

T: +34 927321350 
F: +34 927321366 

39°27'42"N -5°-52'-43"W | 39,461700 -5,878650 
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 Restaurant 

 Air-Conditioning 

 Kluis 

 Minibar 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Telefoon 

 Wifi 

 Bar/Lounge 

 Conferentiezaal 

 Parkeergarage 

 Haardroger 

 Buitenzwembad 

 Zwembad 

 

TWIN ROOM 13 OKT-14 OKT (1) 

2 volwassen 

 Toegang voor mindervaliden:Inbegrepen 

 Informatie over de bedden : 2 Double 

 
Van Trujillo tot Guadalupe 
Totale reistijd: 01:18 
Totale rijafstand: 78,21 km / 48,60 miles 

DAG 8 - 9 14 OKT-15 OKT 

GUADALUPE CÁCERES 
Guadalupe, een historisch dorp met geplaveide straten en traditionele huizen, vol waardevolle monumenten. De meest 
impressionante trekpleister van dit typisch bergdorpje is het Klooster van Santa María met een uitstekend altaarstuk 
gemaakt uit hout. Slenteren door de smalle straten van Guadelupe geeft een perfecte introductie van de traditionele en 
landelijke architectuur met portieken, balkons en terrassen. Mis het charmante Plaza de Santa María met zijn mooie 
fontein of de Calle Mayor niet dat het hogere en lagere stadsgedeelte met elkaar verbindt. Guadelupe is een illuster 
dorpje omwille van zijn verleden en het opmerkelijke erfgoed dat het bewaart. 
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Parador De Guadalupe 
Marques de la Romana, 12 

10140 Guadalupe 

De Parador de Guadalupe biedt gasten een uitstekende plek om zich onder te dompelen in de geschiedenis van dit heilige 
stadje. Dit 15e-eeuwse kloostercomplex met hospitaal voor pelgrims is omgebouwd tot het betoverende etablissement 
dat het nu is. Gasten kunnen verscheidene binnenplaatsen en tuinen aantreffen, evenals een zwembad en terras om van 
de zon te genieten. De met moderne voorzieningen uitgeruste gastenverblijven hebben hun kloosterlijke sfeer van 
eenvoud behouden. Het restaurant van het hotel biedt gerechten uit de keuken van Extremadura met uitgelezen 
gastronomische accenten. Gasten zullen genieten van de ouderwetse charme en de rust die dit hotel biedt. 

T: +34 927367075 
F: 927367076 

39°27'09"N -5°-19'-34"W | 39,452595 -5,326316 

 Air-Conditioning 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Telefoon 

 Free Wifi 

 Wifi in public areas 

 Rolstoeltoegankelijk: 

 Restaurant 

 Bar/Lounge 

 Buitenzwembad 

 Zonnedek 

 24/24 Receptie 

 Excursiebalie 

 Wasserij 

 Room Service 

 

STANDARD BED 14 OKT-15 OKT (1) 

2 volwassen 
 
Van Guadalupe tot Mérida 
Totale reistijd: 02:41 
Totale rijafstand: 126,44 km / 78,57 miles 

DAG 9 - 10 15 OKT-16 OKT 

MÉRIDA BADAJOZ 
Mérida, een mooie stad met een mediterraans klimaat, combineert de elegantie van zijn eeuwenoude erfgoed met het 
beste van de moderne wereld. Het heeft een prachtige geschiedenis die geobserveerd kan worden in zijn monumentale 
en archeologisch geheel. De belangrijkste bezienswaardigheden van Mérida zijn het oude Romeinse Theater en de mooie 
Romeinse Brug die er uit springt voor zijn monumentale grootte. Deze regio biedt ook de mogelijkheid om golf of tennis 
te spelen of om te gaan vissen of jagen in zijn mooie omgeving. De combinatie van het oude en het nieuwe wordt ook 
gereflecteerd in zijn stadsleven, dat zowel dynamisch als ontspannend is. 
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Hotel Ilunion Merida Palace 
Plaza de España, 19 

06800 Mérida 

Dit luxehotel bevindt zich in de Extremadura in de mooie stad Mérida. Door de excellente ligging kunt u niet alleen de 
Romeinse monumenten van de stad binnen enkele minuten bereiken, maar ook bars, uitgaansgelegenheden, openbaar 
vervoer, het treinstation en winkels.De twee gebouwen uit de 16e en 19e eeuw werden grondig gerenoveerd en 
beschikken over in totaal 77 tweepersoonskamers. In de ontvangsthal is een receptie die 24 uur per dag geopend is, een 
wisselkantoor en een lift. Het hotel beschikt verder over een café, een bar, een discotheek en een restaurant, evenals 
internettoegang (tegen betaling). Gasten die met de auto komen, kunnen gebruik maken van de parkeerplaats en de 
parkeergarage van het hotel. Was- en roomservice ronden het aanbod af.  

T: +34 924 383800 
F: +34 924 383801 

 Air-Conditioning 

 Kluis 

 Minibar 

 Kabel-
/satelliettelevisie 

 Free Wifi 

 Haardroger 

 Bar/Lounge 

 Restaurant 

 Room Service 

 Ontbijtzaal 

 Buitenzwembad 

 Wasserij 

 Conciergedienst 

 Excursiebalie 

 24/24 Receptie 

 Wifi in public areas 

 Stomerij 

 Vergader-/Banketzaal 

 Sommige kamers 

 Publieke ruimtes 

 Fitnesscentrum 

 Massage 

 Sauna 

 Business center 

 Krant 

 Conferentiezaal 

38°54'59"N -6°-20'-48"W | 38,916645 -6,346701 

 

STANDARD 15 OKT-16 OKT (1) 

2 volwassen 
 
Van Mérida tot Zafra 
Totale reistijd: 01:45 
Totale rijafstand: 62,00 km / 38,52 miles 

DAG 10 - 11 16 OKT-17 OKT 
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ZAFRA BADAJOZ 
Zafra, ook gekend als Klein Sevilla, is een van de meest betoverende plekken in Extremadura. Het heeft een rijk 
monumentaal erfgoed met mooie gebouwen zoals een fort, met een interieur bekend voor zijn paleis-achtige elegantie. 
De middeleeuwse wijk rond het fort heeft vele smalle straten die een speciaal patroon vormen dat lijkt op het schild van 
een schildpad. Stop langs het Plaza Grande, het hart van de stad, of slenter langs de Calle Sevilla, de meest bekende 
straat van de stad die moderne commerciële merken combineert met traditionele lokale producten. Zafra is een 
charmant dorp met een gezellige uitstraling dankzij zijn verschillende leuke pleinen en de gastvrijheid van zijn inwoners. 
 

 

Parador De Zafra 
Plaza Corazón de María 7 

06300 Zafra 

Dit hotel is gelegen in Zafra, omgeven door de rijke cultuur en geschiedenis van de regio. Je bevindt je op slechts 200 
meter van het Antiguo Convento de la Cruz klooster, en het Santa Clara klooster en museum. De dichtstbijzijnde 
restaurants, winkels en cafés liggen op minder dan 200 meter van het hotel. Het stadscentrum ligt vlakbij, op amper 300 
meter. De voornaamste bezienswaardigheden zijn de collegiale kerk Colegiata de Nuestra Senora de la Candelaria, Plaza 
Grande en Plaza Chica. Dit historische hotel stijgt boven het majestueuze paleis uit. Het domein dateert van midden de 
15de eeuw en werd gebouwd als paleis voor de Hertog van Feria. Met elegant ingerichte kamers, vol geschiedenis en 
grootsheid, eersteklas faciliteiten en een ongeëvenaarde service overtreft dit hotel zelfs de hoogste verwachtingen.  

T: 924554540 
F: 924551018 

38°25'26"N -6°-25'-03"W | 38,424139 -6,417574 

 Air-Conditioning 

 Bar/Lounge 

 Restaurant 

 Conferentiezaal 

 Vergader-/Banketzaal 

 Wifi 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Kluis 

 Minibar 

 Telefoon 

 Buitenzwembad 

 Zwembad 

 Ontbijtzaal 

 Wasserij 

 Haardroger 

 

TWIN ROOM 16 OKT-17 OKT (1) 

2 volwassen 

 Toegang voor mindervaliden:Inbegrepen 

 Informatie over de bedden : 2 Double 



 
Pagina 14 van 16 

 
Van Zafra tot Sevilla 
Totale reistijd: 01:25 
Totale rijafstand: 135,83 km / 84,40 miles 

DAG 11 - 14 17 OKT-20 OKT 

SEVILLA SEVILLA 
Sevilla heeft een rijk Moors erfgoed, gelegen aan de oevers van de Guadalquivir Rivier, en was oorspronkelijk een 
welvarende haven die handel voerde met de Amerika’s. De straten en pleinen in het historische stadskwartier van de 
hoofdstad van Andalusië zijn levendig en druk. Men heeft verschillende dagen nodig om de schatten van deze mooie stad 
te ontdekken. De vele bars, restaurants en tapas bars nodigen uit om te genieten van de Andalusische levensstijl. Ontdek 
de immense natuurlijke rijkdom van deze regio, die halfweg tussen twee continenten zit, in de natuurlijke schatten zoals 
de verschillende natuurparken en reservaten. Een wandeling door de verschillende “Barrios", meer specifiek Casco 
Antiguo - opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk gedeelte, Macarena, Triana, Los Remedios en het Zuiden, Sevilla 
Internationale Luchthaven - Nervión en het Oosten, Palmera-Bellavista en Sevilla Noord, zal je verschillende bouwstijlen 
en de verschillende volken tonen die hier hebben geleefd sinds de oudheid. 
 

 

La Casa Del Maestro Boutique 
Calle Niño Ricardo, 5 

41003 Sevilla 

Dit unieke kleinschalige hotel is gehuisvest in de voormalige woning van flamencogitarist Niño Ricardo en doet een mooi 
eerbetoon aan de man door elk van de 11 kamers te wijden aan een van zijn liederen. De unieke kamers zijn 
georganiseerd rond een centraal atrium en worden gedecoreerd in een traditionele sevillaanse stijl met heldere tinten. 
Op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden van Sevilla, gelegen tussen de wijken Santa Cruz en Santa 
Catalina, biedt dit hotel een kalme oase te midden deze bruisende stad. Geniet van het prachtige zicht op de Giralda 
toren van op het dakterras. 

37°23'32"N -5°-59'-17"W | 37,392284 -5,988066 

 Air-Conditioning 

 Kabel-
/satelliettelevisie 

 Telefoon 

 Strijkijzer en -plank 

 Wasserij 

 Ontbijtzaal 

 Massage 

 Publieke ruimtes 

 Sommige kamers 

 Business center 

 Kinderoppas 

 Krant 

 Wekker 

 Room Service 

 Badjas 

 Haardroger 

 Free Wifi 

 Conciergedienst 

 Wifi in public areas 

 Autoverhuur 
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ECONOMY 17 OKT-20 OKT (3) 

2 volwassen(en) en 0 kind(eren) 

 Accommodation only 

 
Patio Sevillano Flamenco Show 
Paseo de Cristóbal Colón, 11 

Sevilla 

Feel the passion of flamenco with a pulsating show at the world-famous El Patio Sevillano. The powerful dance and song 
genre that has captured the hearts of the world has its roots in Andalusia where it is a badge of national pride. The show 
at El Patio Sevillano runs for 90 minutes without interruption. You will hear songs that veer from the mournful to the 
powerful, be enthralled by the beautiful sound of an authentic Spanish guitar and be mesmerised by flamboyant dresses 
and seductive moves of the dancers.  Flamenco is not just a monolithic genre; there are many forms representing 
different moods. Some involve dance, others song. You will hear Alegrias, Tientos, Rondeñas, Fandangos and more as well 
as classical Spanish music and a small representation of the opera Carmen, which is set in Seville. Be prepared for a 
dramatic finale, where the entire cast will come together to perform breathless Sevillanas and bulerias, both fast and 
upbeat styles. Great speed and agility are required to control the rhythm of the dances. The flamenco extravaganza at El 
Patio Sevillano will give you a fascinating insight into Andalusian folklore and culture. 

37°23'09"N -5°-59'-58"W | 37,385941 -5,999706 

Inbegrepen 
Drinks/Tapas/Dinner - depending on the formule 

Vereisten 
Children must be accompanied by at least one adult. 
Photography and filming is allowed only during the final 20 minutes of the show. 
Duurtijd: 1u 30m 

 

DINNER WITH SHOW AT 06:00PM 18 OKT 

2 volwassen 
 

TOTAAL €2412, - 

Prijs is incl. vlucht, autohuur en hotels zoals hierboven beschreven. Op basis van 2 personen per kamer.  
Afhankelijk van beschikbaarheid. Exclusief calamiteitenfonds en reserveringskosten.  



 
Pagina 16 van 16 

 

 


