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42 ontdekkingen in Spanje
Spanje mag dan wel bij Europa’s populairste vakantielanden horen, de bestemming zit nog vol verborgen
verrassingen. In 42 tips onthult dit magazine enkele
onverwachte ontdekkingen voor 2021.
Zowel als gastronomische genieter, cultuurliefhebber of avontuurlijke natuurfan vind je hier voor je volgende reis heel wat inspirerend leesvoer. Van Unesco
Werelderfgoed en culinaire verwennerij, tot oog in oog
staan met Spaans wildlife.
Rijg je de bezienswaardigheden en activiteiten graag
aan elkaar in één grote Spanje-trip? Blader dan zeker
verder naar de uitgestippelde routes die je nieuwsgierigheid zeker zullen prikkelen.

Updates Covid-19
Raadpleeg spain.info voor de meest recente
informatie omtrent de coronamaatregelen en andere
voorzorgen.

10. Duurzame tonijnvangst dankzij Feniciërs
11. Speuren naar het zwarte goud
12. Spaanse keuken aan Marokkaanse kust
13. Wijn en architectuur, de perfecte blend
14. Goeie fles uit Baskische keuken
15. Het geheim van ibericoham?
16. Eiland van het slowfood
17. Spaanse Hoofdstad van de Gastronomie 2021
18. Een teugje cidercultuur
19. Baskische kazen blijven verbazen
20. De roots van paella

Natuur en
Actief Genieten | 12
21. Eerste surfreservaat van Spanje
22. Walhalla voor alpinisten
23. Schouwspel onder de zeespiegel
24. Fluisteren in het sprookjesbos
25. Hier heerst de monniksgier
26. Nergens dichter bij de Melkweg
27. Spaanse Provence
28. Verborgen waterparadijzen
29. Natuurlijke speeltuin voor durvers
30. In het spoor van de roedel
31. Matroos voor één dag
32. 9 Golfspots in Huelva
33. Op je trappers door een maanlandschap

Verrassende Routes | 16
34. Sporen door Spanje
35. 16 Unieke roadtrips
36. Pelgrimstocht in 3 etappes
37. Je eigen pad door Alicante
38. Bakens van Galicië
39. Op 2 wielen door 1.300 bochten
40. Wijnroute van de Romeinen
41. Ridderpad rond Menorca
42. Navarra door de ogen van Hemingway
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Legende
Voor iedereen toegankelijk

Op z’n best in de lente

Unesco Werelderfgoed

Nóg leuker in groep

Plezant voor groot en klein

Tal van evenementen in 2021

AOC

Beschermd streekproduct

Uniek natuurgebied

inhoud 3

Cultureel Erfgoed
Relicten & tijdscapsules
Spaans erfgoed vertelt je verhalen van aloude tradities en een authentieke manier van leven. Ontdek welke sporen het Spanje van vandaag nog
steeds bepalen. Hier enkele tips voor een culturele reis door de tijd in 2021.

1

800 JAAR KATHEDRAAL VAN BURGOS

Spaanse gotiek blaast
800 kaarsjes uit

Het allereerste klassiek gotische gebouw van
Spanje viert in 2021 zijn 800e verjaardag. Met uiteenlopende tentoonstellingen het hele jaar door,
belooft het een echt feestjaar te worden voor de
Kathedraal van Burgos. Het imposante gebouw, volgens kenners een van de meest opmerkelijke uit de
Spaanse middeleeuwen, staat zelfs al bijna 40 jaar
op de Unesco Werelderfgoedlijst. Kers op de taart
is de collectie middeleeuwse Vlaamse werken.

MOORSE INVLOED IN LA ALPUJARRA

CASTILIË EN LEÓN
turismoburgos.org

Bergdorpen in wit

BILBAO

Eeuwenoude folklore, ambachten en witte blokken als huizen. In de pittoreske bergdorpjes van La
Alpujarra wordt het verleden van de Moren haast
voelbaar. Extra charmant zijn de nauwe straten
in Pampaneira en de kerk van Capileira. Met het
Sierra Nevada-gebergte in de verte sta je midden
in een postkaartje.

2

ANDALUSIË
ALMERÍA
alpujarraturistica.com
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UNESCO WERELDERFGOED

Europa’s dichtste concentratie
romaanse bouwwerken
Nergens in Europa staan zo veel constructies in romaanse bouwstijl dichter bij elkaar dan in Vall de Boí,
een vallei midden in de Spaanse Pyreneeën. Samen
vormen de negen intacte gebouwen één culturele erfgoedsite langs een traject van 25 km. Volledig omzoomd door omheinde velden en steile bergen. Elk in
totale harmonie met hun vrijwel ongerepte omgeving.

CATALONIË
catalunya.com
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BARCELONA

CULTURELE AGENDA 2021

Het heilig jaar van Compostela

4

Jaren waarin het feest van Sint-Jacobus (25 juli)
op een zondag valt, beschouwt men in Santiago de
Compostela als heilig. Met de campagne ‘Xacobeo
2021’ staat 2021 daarom volledig in het teken van
de wereldberoemde pelgrimstocht. Er wacht je een
goedgevulde kalender vol cultureel lekkers. Van interactieve tentoonstellingen en concerten, tot toneel- en dansvoorstellingen.

GALICIË
turismo.gal

SANTIAGO DE COMPOSTELA

5

HET LANZAROTE VAN CÉSAR MANRIQUE

Wanneer kunst en natuur samensmelten
“Voor mij was het de mooiste plek op aarde. En ik wist
dat wie het eiland door mijn ogen zou zien, net hetzelfde zou denken.” Met die woorden maakte architect en kunstenaar César Manrique de Canarische
Eilanden tot zijn canvas. Zijn werk benadrukt de

6

harmonie tussen kunst en de prachtige natuurgrillen
van het eiland. Bewonder onder andere zijn artistieke
ode aan de lavatunnels van Jameos del Agua en het
uitzichtpunt van Mirador del Río.

CANARISCHE EILANDEN
turismolanzarote.com

LANZAROTE

ART-NOUVEAUROUTE IN MELILLA

Insidertip voor Catalaans modernisme
Wie het minder bekende Melilla overslaat, heeft ongelijk. De exclave
langs de Marokkaanse kust is na Barcelona de Spaanse stad met de
meeste art-nouveau- en art-decogebouwen. Volg zeker de uitgestippelde route door de Ensanche-wijk, of ‘Gouden Driehoek’ zoals
locals het noemen. Je ontdekt er meer dan 500 architecturale parels
in Catalaans modernisme. Grondlegger van al dat moois is architect
Enrique Nieto, oud-student van grootmeester Gaudí.

MELILLA
MELILLA, VIA MADRID
melillaturismo.com

CULTUREEL ERFGOED
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MIDDELEEUWSE STEDEN EN KASTELEN

Op bezoek bij de ridders

De periferie van hoofdstad Madrid tovert heel wat
middeleeuws erfgoed tevoorschijn. Zoals de goed
bewaarde burcht van Mendoza met imposante zuilengang in Manzanares el Real. Of de ommuurde stad

van Buitrago del Lozoya. De 800 meter lange stadsomwalling bleef als enige in de regio overeind. Dat je
er vandaag opnieuw overheen kan wandelen, zorgt
voor bijzondere zichten over de oude stad.

MADRID
MADRID
turismomadrid.es

OVERNACHTEN IN EEN CASONA ASTURIANA

Getipt: deze charmante
boetiekhotels

8

Je culturele trip door Asturië nog boeiender maken?
Overnacht in een van de 40-tal ‘Casonas Asturianas’,
charmante landhuizen die vandaag dienstdoen als
boetiekhotel. De ideale uitvalsbasis om de erfgoedlocaties van het prinsdom te verkennen. Van de grotten
met prehistorische schilderingen, tot de pre-romaanse
kerken van Oviedo, over het monumentaal erfgoed van
Gijon.

ASTURIË
SANTANDER
casonasasturianas.com

CATALAANSE VISSERSDORPJES

Het authentieke zeeleven van
Catalonië ontdekken?

9

De Costa Brava biedt meer dan bruisende
badsteden alleen. In de échte havensteden en
vissersdorpen baad je in een cultuur van zeevaarders en visvangst. Waar bewoners leven op het ritme
van de getijden en de zeewind. Leg zeker even aan in
Alcanar, Vilanova i la Geltrú, Sant Pol de Mar, Tossa de
Mar, Palamós en Begur.

CATALONIË
catalunya.com
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Gastronomie
Verwennerij voor alle zintuigen
Wie zoekt naar de heilige graal van de Spaanse cuisine, vindt er een eeuwenoude traditie van lekkere kost. De mix van een mediterrane eetcultuur
en pure ingrediënten serveren je een heerlijke keuken om van te smullen.
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ALMADRABA-ROUTE

Duurzame tonijnvangst dankzij
Feniciërs
Al zo’n 2.000 jaar geleden wisten de Feniciërs op een
duurzame manier op tonijn te vissen. Dankzij de zogenaamde Almadraba-techniek maakten ze doolhoven
met hun visnetten. Specifiek om het voortbestaan
van de tonijn te garanderen en ongewenste bijvangst
te vermijden. In de vissersdorpen Barbate, Zahara de
los Atunes, Conil en Tarifa kan je de geheimen van deze
vistechniek vandaag nog steeds ontdekken. Langs de
Almadabra-route en tijdens jaarlijkse gastronomische
festivals proef je deze tonijn in al zijn facetten.

ANDALUSIË
andalucia.org

VIVIR LA TRUFA-TOUR

JEREZ DE LA FRONTERA

CULINAIR CEUTA

Speuren naar het
zwarte goud

Spaanse keuken aan
Marokkaanse kust

Tijdens de begeleide Vivir La Trufa-tour kom je alles te
weten over de wereld van de truffel. Volg een echte
truffeljacht met getrainde honden in de provincie
Teruel, een van de eerste streken ter wereld waar
zwarte truffels geproduceerd worden. Sluit de dag
af met een zesgangenmenu in een truffelrestaurant.

Ceuta. Een Spaanse stad aan de kust van Marokko
die 250 jaar lang deel uitmaakte van Portugal, dicht
bij Andalusië. Een resem invloeden die zorgt voor een
bonte cocktail aan smaken. Probeer zeker de ‘txangurros’: gekookte spinkrab, geserveerd in eigen schaal.

ARAGÓN
VALENCIA
turismodearagon.com
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CEUTA
HELIKOPTER VANUIT MÁLAGA
turismodeceuta.com
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WIJNMAKERIJEN EN DESIGN

Wijn en architectuur, de perfecte blend
Spaanse wijn proeven met al je zintuigen? Avant- ‘s werelds meest geprezen rode wijnen gemaakt. En
gardistische wijnmakerijen combineren de meest schuilt er een luxehotel met wijntherapie-wellness.
innovatieve productietechnologieën met de archiBASKENLAND/CASTILIË EN LEÓN/LA RIOJA
tectuur van onder andere Frank Gehry en Santiago
MADRID/BILBAO
Calatrava. Achter het opvallende wijnhuis van Marqués
spain.info
de Riscal met zijn kronkelige vormen, wordt een van

TXAKOLI, WITTE WIJN UIT DE 9E EEUW

14

Goeie fles uit Baskische keuken
Het Baskenland is geroemd om zijn culinaire erfgoed en zijn rijkdom aan
traditionele producten. Summum van de lokale keuken is volgens velen
de ‘txakoli’-wijn. De fruitige en licht mousserende witte wijn wordt al
sinds de 9e eeuw geperst. Zijn scherpe, verfrissende toets past perfect
bij ‘pinxtos’: Baskische tapa’s.

AOC

BASKENLAND
basquetour.eu

BILBAO

IBERISCHE HAMROUTE

Het geheim van ibericoham?

15

Dat zwarte Iberische varkens zich hoofdzakelijk met eikels voeden,
geeft het vlees zijn typische smaak. Langs de Iberische hamroute kan
je zelf tussen de zwarte varkens lopen in de dehesaweides. Wereldwijd
een uniek ecosysteem met een duurzame balans tussen exploitatie
en natuurbehoud.

EXTREMADURA
BADAJOZ, VIA MADRID
turismoextremadura.com

16

AOC

DE LOKALE KEUKEN VAN FORMENTERA

Eiland van het slowfood

De lokale keuken van Formentera is nauw verbonden met hoe ze op het
eiland leven. Afgezonderd van de andere Balearen en haast volledig afhankelijk van eigen producten. Gevolg? Creatieve slowfood van groentesalades en gedroogde vis. En gefrituurde octopus en stoofpotjes.

BALEAREN
formentera.es
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DE MOESTUINKEUKEN VAN MURCIA

Spaanse Hoofdstad van de Gastronomie 2021
Door de coronacrisis mag Murcia zichzelf ook in 2021 gastronomische
hoofdstad van Spanje noemen. Locals noemen hun cuisine volmondig ‘la
cocina de la huerta’: de moestuinkeuken. Natuurlijk, vers en vol smaak.
Naast een culinaire hoofdrol voor groenten is de regio ook gekend voor
zijn gezouten vis en schaaldieren uit de Mar Menor-lagune.

17

MURCIA
MURCIA
murciacapitalgastronomica.es

ASTURISCHE APPELDRANK

18

Een teugje cidercultuur
Wie cider wil proeven, moet naar Asturië. Eeuwenoude cidertradities
en boomgaarden vol appelbloesems maken de regio van de populaire drank tot een icoon. Vooral in de gemeentes Bimenes, Cabranes,
Colunga, Nava, Sariego en Villavicios die samen de ‘Comarca de
la Sidra’ vormen. Waar je de kneepjes van de ciderhuizen echt kan
leren kennen.

ASTURIË
SANTANDER
lacomarcadelasidra.com

AOC
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DE SCHAPENKAAS VAN IDIAZABAL

Baskische kazen blijven verbazen
Zo oud als het Baskenland zelf en even genereus als zijn volk. De schapenkaas van Idiazabal, al 30 jaar een product met beschermde oorsprongsbenaming, boogt op een duizend jaar oude kaasmakerstraditie. Gemaakt
met de melk van latxa-schapen uit de Baskische Hooglanden in Goierri. De
kaas dankt zijn gerookte smaak aan het langdurig rijpproces voor open
haarden. Met een subtiele toets van karamel en spek.

BASKENLAND
BILBAO
goierriturismo.com

VALENCIAANSE CUISINE

De roots van paella

Om de Valenciaanse keuken
te doorgronden, moet je naar
natuurgebied l’Albufera. Aan de
oevers van deze lagune, omringd
door rijstvelden en wildlife, werd
paella ooit uitgevonden. Een authentieke ‘paella valenciana’ is
dan ook het lekkerst in een dorp
als El Palmar.
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COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA
visitvalencia.com

GASTRONOMIE

9

n
e
z
i
e
R
t
s
u
w
e
Duurzaam en B
Een vakantie om te koesteren
Enkele van Spanjes meest fascinerende bezienswaardigheden zijn een
schoolvoorbeeld van duurzaam toerisme. Hoe bewust omgaan met
natuurlijke en culturele rijkdommen zorgt voor ecologische, sociale en
economische vooruitgang.

590
Wereldwijd nummer 1

590 blauwe vlaggen

Met 52 op de teller, heeft Spanje de meeste
Unesco Biosfeerreservaten ter wereld.

Nergens op onze planeet vind je meer stranden met de ‘Blauwe Vlag’. Maar liefst 590
Spaanse stranden dragen dit internationaal
kwaliteitslabel voor duurzaam strandbeheer.

Officieel duurzaamheidslabel

44

‘Ecotourism Club in Spain’ is een baanbrekend
initiatief op vlak van ecotoerisme. Bestemmingen,
bezienswaardigheden en activiteiten met dit
label dragen actief bij aan het behoud van biodiversiteit. Meer info via ecotouristinspain.com.

44 Natuurreservaten

Met 44 reservaten voert Spanje de Europese
lijst van duurzame natuurgebieden aan,
erkend door het Europees Handvest voor
Duurzaam Toerisme.

Onafgebroken bekroond
Sinds 2008 haalde Spanje elke keer de shortlist van ‘European Destinations of Excellence’
(EDEN) van de Europese Commissie, in volgende
thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•

PIONIER

Gezondheid en welzijn: Ambroz-vallei
Cultuur: Land van Sint-Ignatius
Lokale gastronomie: Goierri
Toegankelijk toerisme: Sierra de Guarra
Vernieuwing: Trasmiera Ecopark
Watertoerisme: A Guarda
Beschermde regio’s: Ebro-delta
Immaterieel erfgoed: Sierra de las Nieves

Pionier Lanzarote
Lanzarote behaalde als eerste bestemming
ter wereld het certificaat voor duurzaam
toerisme van het Responsible Tourism
Institute.

Nog meer inspiratie?
Download het magazine Sustainable Tourism in Spain via deze QR-code,
30 pagina’s aan inspiratie en tips voor ecotoerisme in Spanje.
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Onbeperkt op vakantie
Een mobiele, visuele, mentale of auditieve beperking hoeft geen belemmering te zijn om met volle teugen van je vakantie te genieten. Wat je
dagelijkse uitdagingen ook mogen zijn, we geven je graag inspiratie voor
een 100% zorgeloze vakantie.

In 2011 werd Ávila in Castilla en León
als allereerste Spaanse stad ooit bekroond met de Access City Award

Cultuur toegankelijk voor iedereen
Aangepaste routes en praktische tips voor reizigers met een mobiele, visuele
of auditieve beperking? Raadpleeg de aangepaste reisgidsen voor een citytrip
naar Madrid of Barcelona. Toegankelijkheidstips voor de 15 Spaanse Unesco
Werelderfgoedsteden vind je via ciudadespatrimonio.org/accesibilidad.

Grenzeloos op verkenning in de natuur
De laatste jaren maakte Spanje maar liefst 15 nationale parken extra toegankelijk. Van aanpassingen
voor mensen met een mobiele beperking, tot informatiepanelen en brochures in braille, over opleidingen
gebarentaal voor de gidsen … Deze parken kregen alvast de nodige upgrades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Archipiélago de Cabrera
Cabañeros
Caldera de Taburiente
Doñana
Garajonay
Islas Atlánticas de Galicia
Monfragüe
Ordesa y Monte Perdido
Picos de Europa
Sierra de Guadarrama
Sierra Nevada
Tablas de Daimiel
Teide
Timanfaya

10.

7.
K.

I.
C.
D.

F.

H.
9.

11.
A.

8.

1.

J.
B.

3.

E.

13.

2.
5.
12.
G.

15.

4.
6.

14.

De toegankelijkste steden van Spanje
Kies voor een Spaanse citytrip zonder zorgen. Deze steden kregen alvast
een eervolle vermelding van de Acces City Award, de prijs van de Europese
Commissie voor verregaande inspanningen op vlak van toegankelijkheid:
A.
B.
C.
D.
E.

Ávila		 (Castilla en León)
Barcelona (Catalonië)
Bilbao		(Baskenland)
Burgos		 (Castilla en León)
Castellón		
(Comunidad Valenciana)
de la Plana

TOEGANKELIJK REIZEN

F.
G.
H.
I.
J.
K.

Logroño		 (La Rioja)
Málaga		 (Andalusië)
Pamplona (Navarra)
Santander (Cantabrië)
Terrassa		 (Catalonië)
Vigo		(Galicië)
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Zuurstof voor avonturiers
Op verkenning door weidse, ongerepte natuurpanorama’s trekken? Of
als gepassioneerde sporter je grenzen verleggen in spectaculaire omgevingen? We delen graag deze tips voor een zinnenprikkelende vakantie in
Spanje.

SURFEN LANGS PLAYA DE SOMO

Eerste surfreservaat van Spanje

21

Golven tot 2 meter hoog en zowat de langst durende
‘swell’ van het land. Met recht en rede werd Playa de
Somo als eerste in Spanje tot surfreservaat gekroond.
Deze spot dompelt je helemaal onder in de lokale surfcultuur, en je voelt je er één met de oceaan. Tip: trotseer de golven buiten de zomermaanden, dan is het
er vrij rustig.

CANTABRIË
SANTANDER
turismodecantabria.com

22
SIERRA DE GUADARRAMA

Walhalla voor alpinisten
Sierra de Guadarrama in de regio Madrid is een van de
best gewaardeerde klimgebieden van het land. Zowel
beginnende klimmers als ervaren boulderaars komen
hier aan hun trekken. De hoogste top, de Peñalara,
is maar liefst 2.430 m hoog. In dit outdoorparadijs is
klimmer koning. Zijn je helm, klimschoenen en karabijnhaken al ingepakt?

MADRID
MADRID
parquenacionalsierraguadarrama.es
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DE ZEEBEDDING VAN CABRERA

Schouwspel onder de zeespiegel
Langs de 19 eilanden van de Cabrera-archipel vind je als
fervente duiker een van de best bewaarde zeebodems
van het land. De onderzeese weides neptunusgras
van dit nationaal park zijn er haast eindeloos, wat de
zeefauna enorm doet floreren. Je kan er karetschildpadden, octopussen en zelfs dolfijnen spotten.

BALEAREN
PALMA DE MALLORCA
illesbalears.travel

23

GARAJONAY NATIONAL PARK

Fluisteren in het sprookjesbos
Op Canarisch eiland La Gomera word je betoverd door
de prehistorische laurierbossen van het Garajonay
National Park. De kloven, ravijnen en groene labyrinten
van het woud weten liefhebbers van ecotoerisme al
jaren te intrigeren. Dat inwoners van La Gomera kunnen communiceren via een geheime fluittaal, maakt
dit eiland zo mogelijk nog mysterieuzer …

CANARISCHE EILANDEN
LA GOMERA, VIA TENERIFE
lagomera.travel

24

VOGELS SPOTTEN IN MONFRAGÜE

25

Hier heerst de monniksgier
Het nationale park van Monfragüe huist ‘s werelds
grootste kolonie monniksgieren. De majestueuze aaseters zijn makkelijk te herkennen aan hun bruin-zwart
verenkleed en donzige kraag. Vanaf Salto del Gitano,

NATUUR EN ACTIEF GENIETEN

een uitkijkpunt op een klif van 300 meter hoog, spot
je ook Spaanse keizerarenden, oehoes en vale gieren.

EXTREMADURA
BADAJOZ, VIA MADRID
turismoextremadura.com
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LAVENDELVELDEN IN BRIHUEGA

26

Spaanse Provence

Vlaktes van intens violet tot aan het einde van de horizon … De meer dan 1.000 hectare aan lavendelvelden
in Brihuega bedwelmen al je zintuigen. Dat de streek
‘de Provence van Spanje’ wordt genoemd, doet de locals glunderen van trots. Je strijkt hier best neer in de
maand juli, dan zetten tal van activiteiten de jaarlijkse
lavendelbloei in de verf.

CASTILIË-LA MANCHA
turismobrihuega.com

MADRID

ASTROTOERISME

Nergens dichter bij de Melkweg

Van alle landen in de wereld, telt Spanje de
meeste Unesco Starlight-reservaten. Hier geniet
je van beschermde en erkende omstandigheden
om van de sterrenhemel te genieten: een diepe,
natuurlijke duisternis zonder lichtvervuiling. Zoals
in het beroemde observatorium van Roque de los
Muchachos op Canarisch eiland La Palma.

VERSCHILLENDE LOCATIES IN SPANJE
fundacionstarlight.org
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NATUURLIJKE MEREN EN WATERVALLEN

Verborgen waterparadijzen
Een alternatief voor het strand om even af te koelen? Het hinterland
van de regio Valencia herbergt natuurlijke watervallen zoals in Algar,
en verborgen meren zoals dat van El Salt. En met wat geluk heb je
deze magische landschappen zelfs helemaal voor jezelf.

COMUNIDAD VALENCIANA
comunitatvalenciana.com

VALENCIA
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PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Natuurlijke speeltuin voor durvers
Goesting in een uitdagende vakantie? In het natuurgebied van Alto Tajo tuimel je van het ene avontuur
in het andere. Of je nu houdt van duiken, canyoning,
trekking, kanoën, raften of klimmen … In dit indrukwekkende landschap van canyons en biodiversiteit giert de
adrenaline door je lijf!

CASTILIË-LA MANCHA
MADRID
turismocastillalamancha.es
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IBERISCHE WOLVEN IN SIERRA DE LA CULEBRA

30

In het spoor van de roedel

Nergens in West-Europa leven wolven zo dicht bij elkaar
dan hier: het berggebied van Sierra de la Culebra. Naar
schatting vind je er zo’n 200-tal roedels Iberische wolven, meteen ook de grootste populatie in heel Spanje.
In het Centro del Lobo Ibérico van Robledo kan je je
helemaal verdiepen in de leefwereld van deze wolf.

CASTILIË EN LEÓN
turismoenzamora.es

DE VISSERS VAN MURCIA

Matroos voor één dag

LEÓN, VIA MADRID

31

Nieuwsgierig naar de wereld van de visvangst? Stap
samen met een gids aan boord van een Murciaanse
vissersboot en beleef ongetwijfeld een van de meest
authentieke ervaringen van de hele regio. Ontmoet
de ‘pescadores’, maak kennis met hun stiel en volg
hen tot in de vismijn.

MURCIA
MURCIA
turismomarineromurcia.com

GOLF EN STRAND

9 Golfspots in Huelva
Meer dan 300 dagen zon, gemiddeld 19 °C en
zo’n 120 km aan stranden. Naast optimale omstandigheden voor een potje golf, liggen de negen golfbanen van Huelva elk in een bijzondere
omgeving. De meest indrukwekkende is wellicht
de golfbaan van Islantilla Golf Resort: 27 holes
en de enige baan van de provincie waar een
Europees Master-toernooi gehouden werd.

ANDALUSIË
SEVILLA
turismohuelva.org
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FIETSEN DOOR BARDENAS REALES

Op je trappers door een
maanlandschap
Ruig, onbewoond en schijnbaar niet van deze wereld.
Een beetje fietsliefhebber moet de halfwoestijn van
Bardenas Reales bovenaan zijn lijstje hebben staan. Zet
je schrap voor een epische tocht, waar je met de mountainbike tussen eroderende rotsformaties en natuurlijke
zandkastelen ploegt. Smeer die kuiten maar al in!

32

NATUUR EN ACTIEF GENIETEN

NAVARRA
ZARAGOZA
turismo.navarra.es
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Alle wegen leiden naar … Spanje!
Zin in een roadtrip op eigen tempo, rondtrekken in stevige stappers, of met
de motor via slingerwegen de bergen in? Deze routes en uitgestippelde
programma’s laten je Spanje van een héél andere kant zien.

12X VERBAZENDE TREINREIZEN

Sporen door Spanje

34

In luxetrein Al Andalus spoor je door het land in de mondaine wagons van
weleer. Liever een thematische dagtrip vol storytelling? De acteurs van
de Strawberry Train wekken het Spanje van de jaren 20 helemaal tot leven.
spain.info

SLOWDRIVE IN ARAGÓN

16 Unieke roadtrips

35

Een slowdrive-roadtrip draait om onthaasten, de omgeving en de weg. In
Aragón kan je kiezen uit 16 unieke routes. Doorkruis de geschiedenis van
het oude koninkrijk van noord naar zuid. Of geniet van de rit in de bochten
van het monumentale Moncayo-gebergte.

ARAGÓN
ZARAGOZA
slowdrivingaragon.com
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HET HINTERLAND VAN DE COSTA BLANCA

CAMINO LEBANIEGO

Pelgrimstocht in 3 etappes

Je eigen pad door Alicante

De Camino Lebaniego is een 500 jaar oude pelgrimsroute van een 70-tal km. In drie etappes stap je van
kustgemeente San Vicente de la Barquera naar het
klooster van Santo Toribio in het Picos de Europagebergte. Het relikwie dat hier bewaard wordt, zou
het grootste overblijfsel van Christus’ kruis zijn.

Onderweg genieten van gastronomie, wildlife of
lokale folklore? De 20 aaneengeschakelde wandeletappes, variërend van 14 tot 34 km, laten je
het hinterland van de Costa Blanca elk op een
andere manier ontdekken.

CANTABRIË
SANTANDER
caminolebaniego.com
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COMUNIDAD VALENCIANA
costablanca.org

ALICANTE

DE VUURTOREN-ROUTE

Bakens van Galicië
38

Het maritieme leven van Galicië ontdekken? Een netwerk van tientallen
vuurtorens gidst je langs de noordwestelijke kustlijn. De Toren van Hercules
in A Coruña bijvoorbeeld, de enige nog steeds actieve vuurtoren van het
Romeinse Rijk.

GALICIË
turismo.gal

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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AOC

CARRETERA DEL VI

Wijnroute van de Romeinen

ROUTE VAN DE 3 VALLEIEN

Op 2 wielen door 1.300 bochten
De ‘Route van de 3 Valleien’ is een lust voor motorreizigers. Langs 190 km en 1.300 bochten bol
je door de valleien van Najerilla, Iregua en Leza,
voorbij de glooiingen en gastronomische geneugten van La Rioja.

LA RIOJA
BILBAO
lariojaturismo.com

De Romeinen gebruikten de heerweg van Carretera del
Vi om hun Penedès-wijnen naar de kust van Garraf – en
zo naar het hele Middellandse Zeegebied – te transporteren. Vandaag kan je de 13 wijnhuizen langs de oudste
wijnroute van het land nog steeds ontdekken. De nieuwe
service met elektrische deelwagens maakt dit misschien wel de eerste uitstootvrije wijnroute van Spanje.

CATALONIË
BARCELONA
lacarreteradelvi.com

WANDELEN LANGS DE KUST

41

Ridderpad rond Menorca
De Camí de Cavalls is een historisch ridderpad uit 1330 langs de volledige
omtrek van eiland Menorca. Vandaag kan je de weg te voet, te paard
of met de fiets afleggen. De 20 trajecten langs wachttorens, forten en
oude herenboerderijen zijn een ecologisch alternatief om de kustlijn van
het eiland te verkennen.

BALEAREN
MENORCA
camidecavalls.com

IN DE VOETSPOREN VAN EEN NOBELPRIJSWINNAAR

Navarra door de ogen van Hemingway
En de zon gaat op wordt algemeen beschouwd als Ernest Hemingways
grootste werk. Het speelt zich grotendeels af in Pamplona, een stad die
Hemingway zelf steeds bleef intrigeren. Ontdek zijn favoriete spots en de
bijzondere plekjes die hem inspireerden.

42

NAVARRA
BILBAO
turismo.navarra.es

VERRASSENDE ROUTES
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En weg zijn wij …
Een snel en modern spoornet, vlotte connecties tussen binnenlandse
vluchten, en goed onderhouden snelwegen. Je naar en binnen Spanje
verplaatsen loopt steeds efficiënt. Zo geniet jij maximaal van je vakantie.

In geen tijd van de ene naar de
andere stad

21 directe verbindingen met België
Reizen naar Spanje was nog nooit zo makkelijk. Vanuit
verschillende plekken in België bereik je vlot de
diverse regio’s van Spanje. Vanuit de luchthavens van
Zaventem, Antwerpen, Charleroi, Oostende en Luik
vlieg je rechtstreeks naar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alicante
Almería
Barcelona
Bilbao
Fuerteventura
Girona
Gran Canaria
Ibiza
Jerez de la Frontera
Lanzarote
Madrid

Spanje heeft een uitgebreid netwerk hogesnelheidstreinen (AVE) die de belangrijkste steden
met elkaar verbindt. Zo sta je in recordtijd van
de ene stad in de andere. Verschillende Spaanse
steden combineren tijdens één vakantie? Met
de ‘Renfe Spain Pass’ toer je met de trein langs
alle AVE-hogesnelheidsroutes van lange en korte
afstand. Meer info via renfe.com.
Ook binnenlandse vluchten brengen de grootste Spaanse steden naadloos met elkaar in
verbinding. Met uitzondering van de Canarische
Eilanden, vlieg je steeds minder dan twee uur.

•
•
•
•
•
•
•

Málaga
Menorca
Murcia
Palma de Mallorca
Reus
Santander
Santiago de
Compostela
• Tenerife Zuid
• Valencia
• Zaragoza

Aangepast aan ieders mobiliteit
Je kan in alle Spaanse luchthavens gratis assistentie vragen voor mobiele, verstandelijke, auditieve of visuele
beperkingen. Ook de meeste treinstations zijn aan de universele toegankelijkheidscriteria aangepast, met
onder andere rolstoelhellingen en visuele en tactiele routebegeleiding. Of vraag gratis ‘Atendo’-service aan
voor bijvoorbeeld aangepaste reisinformatie of assistentie bij in- en uitstappen. Meer info via renfe.com.
In de grote steden zijn metro’s, trams en bussen al helemaal aangepast voor ieders comfort. Als je liever
een taxi neemt, kan je gewoon via de app of per telefoon een aangepast voertuig aanvragen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Fotowedstrijd
Jouw vakantiefoto in de prijzen
Neem deel aan onze fotowedstrijd! Leg één of meerdere van de 42
tips uit dit magazine vast op beeld en maak kans op mooie prijzen. De
beste vakantiekiekjes worden eind 2021 beloond tijdens onze feestelijke
fototentoonstelling.

1.
Klik!
Neem tijdens je vakantie in Spanje zo veel mogelijk foto’s van
de 42 tips uit dit magazine. Een hartverwarmende familiefoto, grappige selfie of een sterk staaltje natuurfotografie?
Dat is helemaal aan jou.

2.
Deel en tag
Deel je foto(‘s) via Facebook of Twitter. Vergeet zeker niet
te vermelden welke tip je in beeld hebt gebracht en tag de
Spaanse Dienst voor Toerisme:
Facebook: @spain.info.be
Twitter:
@spaininbelux		

3.
Duimen maar …
Elke maand selecteren we 5 kanshebbers. Uiteindelijk krijgen
42 eindwinnaars een officiële uitnodiging voor onze feestelijke fototentoonstelling die eind 2021 op de planning staat.
Hopelijk ben jij er dan ook bij!

Doe je mee?
Weet jij de magie van Spanje perfect in beeld te brengen?
Waag dan zeker je kans tijdens onze fotowedstrijd.
Meer info en wedstrijdvoorwaarden via onze facebookpagina:
@spain.info.be
Veel succes!

FOTOWEDSTRIJD

Bonus
Elke eerste inzending van
elke tip uit dit magazine
(42 in totaal dus) krijgt een
extra prijs!
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SPAANSE DIENST VOOR TOERISME
Kunstlaan 52,
1000 Brussel
OPENINGSUREN
van maandag tot vrijdag
van 09.00 tot 14.00 u
TELEFONISCHE PERMANENTIE
van maandag tot donderdag
van 09.00 tot 16.30 u
op vrijdag van 09.00 tot 14.30 u
02 280 19 26
BRUSELAS@TOURSPAIN.ES
Meer info, inspiratie, brochures en apps:
SPAIN.INFO
M Facebook.com/spain.info.be
N Twitter.com/spaininbelux
P Instagram.com/spain
V Youtube.com/spain

