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ReisbeschRijving

Deze unieke autorondreis voert u langs vier wereldberoemde plaatsen met een rijke 
geschiedenis en vele bezienswaardigheden, vaak onder de vlag van UNESCO: Madrid, 
Segovia, Salamanca en Toledo. U overnacht steeds twee nachten in of nabij deze 
Spaanse steden, zodat u kunt genieten van al het moois dat deze topsteden en de 
omgeving te bieden hebben. Maar ook onderweg naar deze steden komt u langs vele 
mooie plaatsen en bezienswaardigheden, zoals Avila en Escorial.

hOOgTePUnTen
 Madrid  Salamanca
 Segovia  Toledo

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Madrid
U vliegt naar Madrid en na het ophalen van uw huurauto rijdt u naar uw eerste hotel. Afhankelijk 
van uw aankomsttijd kunt u alvast de stad verkennen, het Prado bezoeken of op een terrasje van 
overheerlijke tapa’s genieten. Op dag twee zijn er zoveel dingen om te ontdekken! Onze tips in  
Madrid: de Plaza Mayor, het Retiro Park, het Koninklijk paleis van de Bourbons en het Plaza  
d’ España. Duik ondertussen ook nog de trendy wijk Chueca in, met haar (schoenen)winkels en 
gezellige barretjes! U overnacht twee nachten in Madrid.

Dag 3 en 4: Madrid - Segovia/Avila 
Het is al weer tijd om afscheid te nemen van Madrid en op weg te gaan naar het volgende doel: de 
charmante stad Segovia of het ommuurde Avila. Wij adviseren u ter hoogte van Madrid een stop te 
maken bij het Escorial, het grootste van alle kloosterpaleizen in Spanje. Gebouwd in opdracht van 
Philips II en fraai gelegen tegen de zuidhelling van de Sierra de Guadarrama. 
Segovia, met haar ommuurde binnenstad, is op dag vier de ‘place to be’. Er zijn veel Romeinse 
en middeleeuwse monumenten in de stad. Zoals het Aquaduct van Trajanus en de kathedraal “la 
Dama de las Catedrales” op de gezellige Plaza Mayor. Maar u kunt er ook voor kiezen om naar het 
koninklijke paleis “La Granja” te rijden; een imponerend barok paleis met mooie tuinen en fontein-
en. U overnacht twee nachten in Segovia of in Avila.

Dag 5 en 6: Segovia/Avila - Salamanca
Vandaag rijdt u naar Salamanca. U komt langs de stad Avila, een mooie plek om even te stoppen 
(indien u in Segovia heeft overnacht). De oude stad met stadsmuur met 88 torens en 9 toegangs- 
poorten verdient uw bezoek. Vervolgens door naar Salamanca, een gezellige studentenstad met 
een bruisend uitgaansleven. Sinds 1988 staat het oude centrum op de werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. Door de vele (taal)studenten is het altijd gemoedelijk in Salamanca. Deze sfeer ademt de 
stad het gehele jaar uit. U heeft twee overnachtingen in de omgeving van Salamanca.

Dag 7 en 8: Salamanca - Toledo
U kunt er voor kiezen om via Avila rechtstreeks naar Toledo te reizen. Wij adviseren u echter om via 
het Nationaal Park Sierra de Gredos te rijden. Met prachtige vergezichten, kastelen en watervallen. 
Toledo geeft u het gevoel in de Middeleeuwen te dwalen. Honderden monumentale gebouwen 
staan nog recht overeind en op de juiste plaats. Al dat moois ligt binnen de goed bewaarde stads-
muren en in de bocht van een brede rivier: de Rio Tajo. De joodse wijk, het Alcazar, paleizen en 
kloosters liggen allen in een prettig wandelgebied. U overnacht twee nachten in Toledo.

Dag 9: Toledo - Madrid
De laatste dag rijdt terug naar de luchthaven van Madrid voor de terugreis naar Nederland. 
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v.a.€ 696p.p.

Het hart van Spanje 9 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 8 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Madrid v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 9 dagen.
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