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Madrid 
 
 

In opdracht van :        
    

Bruisende stad  
 
Madrid bezoeken betekent ondergedompeld worden in een rijke geschiedenis en boeiende cultuur, 
afgewisseld met gewaagde architectuur, sfeervolle straten en drukke pleinen. Kortom, het bruisende 
leven van de Spaanse hoofdstad. Madrid bezoekt u voor de prachtige paleizen en kathedralen, de 
sfeervolle parkjes waar u in de schaduw even op adem kunt komen, de gezellige tapasbars, de trendy 
winkelstraten en het spannende nachtleven. De aangename, zuiderse temperaturen zorgen ervoor dat 
u op elk moment van de dag een terrasje kunt doen, vooraleer u uw boeiende ontdekkingstocht verder 
zet.  
 

 
 

Dag 1 
Vertrek per autocar vanuit Hasselt naar Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar Madrid. 
Transfer naar het hotel. 
‘s Namiddags wandeling in de Middeleeuwse en Habsburgse stadsdelen van Madrid met o.a. Puerto 
del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la villa en de kathedraal San Isidro. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 2 
Ontbijt in het hotel. 
In de voormiddag bezoeken we het Prado - één van ‘s werelds grootste musea met heel veel werken 
van Vlaamse schilders. 
In de namiddag wandelen wij via het Parque del Retiro en de Plaza de la Cibeles naar het 
Archeologisch Museum en de Plaza de Colon. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 3 
Ontbijt in het hotel. 
Ganse dag uitstap naar de oude hoofdstad Toledo : bezoek aan de kathedraal en het museum van de 
sacristie, de kerk van Santo Tomé, met het beroemdste schilderij van El Greco en het Monasterio de 
San Juan de los Reyes. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 4 
Ontbijt in het hotel. 
In de voormiddag bezoeken we El Escorial - het kloosterpaleis van Filips II, waar de Rooms-
Katholieke koningen begraven zijn. Verder een bezoek aan de Valle de los Caidos, een groot 
monument in rotsen uitgehouwen, in opdracht van Franco als aandenken aan de burgeroorlog. 
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Vrije namiddag voor bezoek op eigen gelegenheid en/of shopping. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 5 
Ontbijt in het hotel. 
Ganse dag uitstap naar Segovia voor een bezoek aan de stad. Aansluitend terugreis via La Granja 
met bezoek aan het paleis dat geïnspireerd is op Versailles en gebouw in 1721. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 6 
Ontbijt in het hotel. 
In de voormiddag bezoek aan de etnografische en artistieke getuigenissen van het precolumbiaans en 
koloniaal Amerika in het Museo de America. 
In de namiddag is er gelegenheid tot shopping in de buurt van de Gran Via of gewoon ontspannen op 
een terras van de Plaza Mayor. 
In de vooravond transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht vanuit Madrid naar Zaventem. 
Aansluitend transfer per autocar naar Hasselt waar de aankomst voorzien is rond middernacht. 
 
 
 

 

 


