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GAUDI EN DALI ACHTERNA

Onze Catalaanse ontdekkingstocht vangt aan in de bruisende hoofdstad Barcelona. We flaneren er
langs de Ramblas en door de oude stad, brengen een bezoek aan de kathedraal en aan het imposante
concertgebouw Palau de la Musica. We verdiepen ons verder in de modernistische architectuur met een
bezoek aan Gaudi’s Sagrada Familia en trekken naar de magische berg Montjuic én de Fundació Juan
Miró. Verder op het programma: Hospital de Sant Pau en een busexcursie naar het klooster van Mont
serrat. Het tweede deel van de reis brengen we door in de omgeving van Sant Pere Pescador (Costa
Brava). Van hieruit trekken we o.m. naar Figueres (het museum van Dalí!), Perelada, L’Escala en L’Estartit.
Próxima Estación? Catalunya!
PROGRAMMA
DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid):
€ 879
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 579
alleenreizende:
€ 1.025
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en toeristen
belasting • busexcursies dag 5, dag 8, dag 9 en
dag 11 volgens programma • openbaar vervoer
Barcelona (4 d.) • geleide stadswandelingen
in Barcelona, Santa Pau en Perelada •
geleide bezoeken incl. toegangsgelden aan
de kathedraal van Barcelona, Palau de la
Música, Casa Battló, Sagrada Familia, Hospital
de Sant Pau, klooster van Montserrat, Dalí
museum te Figueres • Boottocht Iles Medes •
Toegangsgelden Museum Joan Miró, ansjovis
museum van L’Escala • 3 etentjes (waaronder
2x lunch en 1 afscheidsdiner) • likeurproeverij
en wijndegustatie • welkomstdrink en extra
drink • etentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Etienne Ydens

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 februari 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen
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Dag 1 Samenkomst op camping nabij
Barcelona, kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Met het openbaar vervoer naar
Barcelona voor een geleid bezoek aan
de oude stad en de kathedraal. Na de
middag flaneren we langs de Ramblas en
de Mirador de Colón en bezoeken we met
een gids het Palau de la Musica.
Dag 3 Een dag in het teken van de modernistische architectuur van Gaudi. Met
het openbaar vervoer trekken we naar
de stad voor een gezamenlijke wandeling
langs de glorieuze Passeig de Gràcia,
waar we een geleid bezoek brengen aan
een van de indrukwekkende gebouwen
van Gaudi: het magische Casa Batlló.
Samen met een gids verkennen we ook
nog die andere trekpleister: de
Sagrada Familia. Vrije tijd voor
verdere verkenning.
Dag 4 Naar Montjuic voor een gezamenlijk bezoek aan het Fundació Joan Miró.
Vrije tijd om de magische berg Montjuic
te verkennen met zijn schitterende
uitzichtpunten, uitgestrekte parken en
tuinen, voortreffelijke musea ... alles
nonchalant over de berg verspreid.
Dag 5 Busexcursie naar Montserrat voor
een bezoek aan het klooster, de grot met
de Zwarte Madonna, gezamenlijke lunch
en een proeverij van enkele typische
likeuren.

Dag 6 Vandaag gaan we verder op ontdekking in Barcelona. Met het openbaar
vervoer tot aan het Hospital de Sant Pau,
het grootste complex van de Catalaanse
modernistische architectuur, dat we met
een gids bezoeken. Vrije uurtjes om de
laatste dag in Barcelona naar believen in
te vullen.
Dag 7 Verplaatsing naar camping nabij
Sant Pere Pescador (Costa Brava).
Dag 8 Busexcursie (incl. lichte lunch)
met een stop in Figueres waar een
gids ons rondleidt in het museum
van Dalí (in een oud theater). Daarna
richting Perelada voor een geleid
bezoek aan dit middeleeuws stadje en
een wijnproeverij.
Dag 9 Busexcursie richting de Vulkaan
Santa Margarida voor een korte wandeling en een gegidste rondleiding in het
prachtige en sfeervolle middeleeuws
stadje Santa Pau.
Dag 10 Vrije dag. Maak een wandeling
langs de stranden buiten Roses, breng
een bezoek aan het kunstenaarsdorpje
Cadaqués of aan de Grieks-Romeinse
site van Empúries.
Dag 11 Busuitstap met een bezoek aan
het Anjovismuseum te L’Escala en een
tocht met een glasbodemboot vanuit
L’Estartit om de onderwaterwereld rond
de Illes Medes te ontdekken.
’s Avonds gezamenlijk afscheidsetentje.
Dag 12 Einde en Individuele terugreis. △

