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De kunstroute naar Santiago de Compostela
in Asturië en Galicië
07/04 – 14/04/2019
In opdracht van

:

Groep 20190004

De meer dan duizend jaar oude reiswegen naar Santiago waren een vruchtbaar geestelijk
trefpunt tussen de Westerse volkeren in de Middeleeuwen. Hier ook kwamen ze via de
Mozaraben tot vruchtbare contacten met de Islam.
De tocht naar Santiago de Compostela kende zijn bloeiperiode in de Romaanse tijd.
Zondag 7 april 2019 : Brussel – Bilbao - Burgos
Vertrek om 8h30 vanuit Hasselt naar Zaventem voor de vlucht met Brussels Airlines om 11h50 naar Bilbao.
Aankomst te Bilbao om 13h45 en doorreis naar Burgos, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Schitterend
gelegen in het dal van de Arlanzón. De vele kerken, kloosters en hospices vormen een overrompelende
getuigenis van de Santiago-route. We maken een stadswandeling en brengen een bezoek aan de
kathedraal, ongetwijfeld het pronkstuk van de stad
Avondmaal en overnachting in Hotel Rice Palaciode los Blasones **** - www.hotelricepalaciodelosblasones.com

Burgos

Léon

Astorga

Oviedo

Maandag 8 april 2019 : Burgos – Astorga - Léon
Ontbijtbuffet in het hotel.
Vertrek naar Astorga. Kort bezoek aan de stad waar alles herinnert aan de Santiago-route. Het bisschoppelijke
paleis is een bouwwerk van architect Antonio Gaudí en herbergt het Museo de los Caminos en de kathedraal
Vrije lunch.
Verder naar Léon voor bezoek. De meest bekende bezienswaardigheid van León is zonder twijfel de gotische
kathedraal. Nergens in Spanje is men erin geslaagd om qua stijl een zo uitzonderlijk ‘zuivere’ kerkelijke
architectuur te behouden. De Basílica de San Isidoro met het Pantéon Real, het Casa Botines, de Plaza Mayor
en het Palacio de los Guzmanes zijn enkele hoogtepunten tijdens onze stadswandeling.
Avondmaal en overnachting in het hotel Conde Luna **** - www.condeluna.es .
Dinsdag 9 april 2019 : Léon – Oviedo - Léon
Ontbijtbuffet in het hotel.
Vertrek naar Oviedo.
Vrije lunch.
Bezoek Oviedo, de hoofdstad van de provincie Asturië, bezoeken we de gotische kathedraal met haar preRomaanse Camara Santa.
Terug naar Léon
Avondmaal en overnachting in Léon.

Colour your kind of Holiday!

Woensdag 10 april 2019 : Léon – Lugo – Santiago de Compostela
Ontbijtbuffet in het hotel
Vertrek naar Lugo, werelderfgoed van de mensheid, met zijn volledig bewaarde Romeinse omwalling. We
bezoeken er de kathedraal Santa Maria.
Vrije lunch
Verder naar Santiago de Compostela.
Avondmaal en overnachting in hotel Compostela **** - www.hotelcompostela.es

Lugo

Santiago de Compostela

Castro de Borneiro

Porto

Donderdag 11 april 2019 : Santiago de Compostela
Ontbijtbuffet in het hotel.
Santiago de Compostela is het beroemdste bedevaartsoord van het Westen. De oude stad met haar oude huizen
en grootse pleinen is een merkwaardig architecturaal geheel en een waardig kader voor haar monumenten. De
kathedraal die dateert uit de 11de en 13de eeuw, en haar Gloriepoort zijn meesterwerken uit de Romaanse
bouwkunst. De pelgrimsmis om 12 uur laat niemand onberoerd.
We bewonderen ook de Plaza del Obradoiro met haar Hospital Real. Het zicht op de kathedraal en de stad vanaf
de Paseo de la Herradura, en de collegiale kerk del Sar met haar kruisgang zijn enig.
Vrije lunch
Vrije namiddag.
Avondmaal en overnachting in Santiago de Compostela.
Vrijdag 12 april 2019 : Santiago – Borneiro – La Coruna – Santiago de Compostela
Ontbijtbuffet in het hotel.
In de voormiddag bezoek aan de Castro de Borneiro, een Keltische nederzetting uit de Ijzertijd.
Vrije lunch in Malpica, mooi aan de zee gelegen stadje.
Na de lunch bezoek aan La Coruna, het Castillo de San Anton, een unieke bezienswaardigheid is de Iglesia
Santiago - de oudste kerk en genoemd naar de beroemde Heilige Jacobus en de "Torre de Hércules".
Terug naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Santiago de Compostela.
Zaterdag 13 april 2019 : Santiago de Compostela – Pontevedra - Porto
Ontbijtbuffet in het hotel.
Vertrek naar Pontevedra, begeleide wandeling vanop de Praza da Lena, een mooi pleintje met aangrenzend het
"Museo de Pontevedra". Naast deze bezienswaardigheden zijn het vooral de kerken die je aandacht zullen
trekken. De twee belangrijkste zijn de "Iglesia San Francisco" en de "Basilica de Santa Maria a Maior". Maar de
"Iglesia de la Peregrina" is ook zeker een bezoekje waard.
Vrije lunch
Verder naar Porto, het sfeervolle oude centrum van Porto, Ribeira, ligt aan de rivier de Douro. Kleurige huizen,
smalle straatjes, restaurants en traditionele Port-boten geven de wijk een schilderachtige aanblik.die haar naam
gaf aan de beroemde wijn, bezoek aan de Porto wijnkelders met degustatie.
Avondmaal en overnachting in Bessahotel Boavista **** - www.porto.bessahotel.com .
Zondag 14 april 2019 : Porto - Brussel
Ontbijtbuffet in het hotel.
Vertrek naar Porto. Begeleide wandeling langs de Ponte Dom Luís I, de metalen brug over de rivier de Douro. De
oudere Ponte Maria Pia lijkt er veel op en is minstens zo imposant, het Sao Bento treinstation met zijn 20.000
azulejos en het intrigerende Café Majestic. In de straten van Porto zie je opvallend veel street art,
indrukwekkende kunstwerken van bekende kunstenaars.
Vrije lunch
Namiddag transfer naar de luchthaven van Porto voor de vlucht 15h45. met Brussels Airlines. Aankomst in
Zaventem om 19h00. Aansluitend transfer naar Hasselt.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Begeleiding: Livin Kelles, kunsthistoricus

Colour your kind of Holiday!

Reissom : 1.735,- € per persoon (op basis van minimum 20-25 deelnemers)
Toeslag eenpersoonskamer : 260,- €

Inbegrepen :
- Transfer van Hasselt naar de luchthaven en terug
- Vluchten Brussel – Bilbao/Porto - Brussel
- alle autocar vervoer zoals vermeld
- 7 overnachtingen in 4* hotels - half pension + wijn en water inbegrepen
- Inkomgelden voor geplande bezoeken
- Engelstalige lokale gidsen
- begeleiding door Dh Kelles Livin
Niet inbegrepen :
- Persoonlijke uitgaven, overige maaltijden en dranken
- Reisbijstandverzekering : 24,-€ per persoon.
- Annulatieverzekering : 86,75 € - af te sluiten bij inschrijving
Annulatiekosten, indien geen annulatieverzekering
De annulatie van een reis door de reiziger brengt volgende annulatiekosten met zich mee :
- tot 90 dagen voor vertrek : 20 %
- vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek : 35 %
- vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek : 50 %
- vanaf 29 dagen tot 7 dagen voor vertrek : 75 %
- vanaf 7 dagen tot dag van vertrek : 100 %
Inschrijving :
Om organisatorische redenen verwachten we uw volledig ingevulde inschrijvingsbon zo vlug mogelijk
en liefst voor 30/01/2019.

Colour your kind of Holiday!

