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Programmavoorstel Salamanca – Valladolid – Burgos   
 

Salamanca prijkt op de lijst van Spanje’s mooiste steden. De Plaza Mayor geldt als één van de 
mooiste en meest sfeervolle van gans het land en dan hebben we het nog niet gehad over de 
prachtige monumenten en talrijke bezienswaardigheden die de omgeving ons te bieden heeft. 
 
 

     
        Salamanca     Valladolid         Burgos 

 
Dag 1 : 
Vertrek vanuit Hasselt omstreeks 9u30’ per luxe-autocar naar de luchthaven van CHARLEROI.  De 
vlucht vertrekt om 13u35 om te landen in VALLADOLID rond 15u30. Transfer per autocar naar 
SALAMANCA. 
Onderweg is een stop voorzien in  TORDESILLAS : dit historisch plaatsje geeft zijn naam aan het 
Verdrag van Tordesillas van 1494 over de verdeling van de nieuwe wereld tussen Portugal en Spanje.  
We reizen verder naar ZAMORA : de  Romeinen hebben er hun opmerkelijke bruggen achtergelaten, 
de Arabieren herbouwden de stad naar hun tradities en de christenen lieten er de ene na de andere 
Romaanse kerk verrijzen. Nadien vervolgen we onze weg naar SALAMANCA voor avondmaal en 
overnachting. 
We verblijven drie nachten in het ****Hotel BYBLOS – meer gegevens in een latere brief. 
 
Dag 2 : 
Ontbijt in het hotel – ganse dag bezoek aan SALAMANCA – We maken een stadswandeling via de 
Plaza Mayor, Universidad, de oude en nieuwe kathedraal, het klooster van San Esteban,  de 
Romeinse brug, het “House of Mussels” … Een aanrader is een bezoek aan het Art Nouveau en Art 
Deco-museum “Casa Lys”. 
Te noteren valt dat de belangrijkste bezienswaardigheden dicht bij elkaar liggen, zodat lange  
afstanden vermeden kunnen worden. Ook worden deze gespreid over de ganse dag en worden 
middag- en koffiepauzes ingelast. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Byblos. 
 
Dag 3 : 
Ontbijt in het hotel. 
We vertrekken met de autocar naar ALBA DE TORMES. Hier bezoeken we een lokaal bedrijfje waar 
men aarden potten vervaardigt.  
Nadien trekken we verder naar AVILA.  We bezoeken er o.a. het middeleeuws kwartier, de stadsmuur 
die maar liefst een lengte heeft van 2,5 km. en de best bewaarde van Spanje – het klooster La 
Encarnacion, de kathedraal van San Salvador en de Basilica San Vicente. 
Verdere bezienswaardigheden worden beknopt toegelicht door onze gids en alles wordt aan een 
rustig tempo bezocht. Middagmaal en koffiepauzen voorzien. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Byblos. 
 

mailto:info@wdr-travel.be
http://www.wdr-travel.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAj6bj0qHTAhWIaxQKHR8pBSEQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(stad)&psig=AFQjCNG4vVYNIVlBLmSlLHkewg9ugtV-9Q&ust=1492180244510711
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjphtr50qHTAhVGkRQKHREeC5wQjRwIBw&url=http://relint.uva.es/EN/ForeignStudentsGuide.asp&psig=AFQjCNGGoRjPascW7-yIexOjgiT_dcDOFw&ust=1492180292973760
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuktyk06HTAhVL6RQKHbMYA20QjRwIBw&url=http://blog.ryanair.com/staff-picks/burgos-city-of-knights-and-kings/&psig=AFQjCNGQ6lcbFMDbQGfVEyUBaVrkCDWplg&ust=1492180386540190


   

Colour your kind of Holiday! 

Dag 4 : 
Ontbijt in het hotel – bagage inladen en vertrek uit het hotel Byblos. 
Halve daguitstap met autocar naar de bergachtige omgeving ten zuiden van SALAMANCA; We 
bezoeken er het pittoreske dorpje LA ALBERCA waar de befaamde “Jamon Iberico en sausages” 
gedroogd wordt.  
Eventueel gelegenheid voor een facultatieve lunch in het klooster Hosteria La Pena de Francia waar u 
tevens kunt genieten van prachtige vergezichten. 
Nadien rijden we via Salamanca naar Valladolid waar we in de namiddag een bezoek brengen aan de 
oude stad met o.a. de Plaza Mayor en andere bezienswaardigheden. 
Avondmaal en overnachting in **** Hotel RECOLETOS in Valladolid. 
 
 
Dag 5 : 
Ontbijt in het hotel. 
In de voormiddag bezoeken we per autocar de wijnstreek RIBERA DE DUERO om daarna verder te 
rijden naar PENAFIEL. Hier kunnen we het indrukwekkende middeleeuws kasteel bezoeken en het 
regionale wijnmuseum. Eventueel, maar dat ligt nog niet vast, een bezoek aan een wijnhuis met 
degustatie. 
Na de vrije lunch, rijden we verder naar BURGOS, een belangrijke halte op de bedevaart naar 
Santiago de Compostella. 
We brengen een bezoek o.a. aan de oude stad, de gotische kathedraal. Indien de tijd het toelaat 
voegen we er nog een halte aan toe nl.  het ‘Royal Convent of las Huelgas” waar Alfonso VIII en zijn 
engelse gemalin een cisterciënzer klooster voor nonnen uit de “betere kringen” stichtten.  
Vervolgens keren we terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting. 
 
Dag 6 : 
Ontbijt in het hotel – bagage klaar maken voor vertrek. 
Vrije voormiddag in VALLADOLID – Na de vrije lunch, vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht 
om 15u55 – aankomst Charleroi 17u30. Nadien  transfer naar Hasselt  - aankomst voorzien voor 19 u. 
 

 
 
 


