Noord-Spanje
fly drive

8 dagen v.a.

1.098,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
8 dagen huurauto met airco
sfeervolle middenklassehotels
goed toeristenklassehotel Bilbao
7x ontbijt
2 nachten in Laguardia (Rioja)
wijnproeverij Rioja
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Bilbao, Burgos en León
nationaal park Picos de Europa
Oviedo en en Comillas
de Riojastreek en Laguardia
Castro Urdiales
museum en grot van Altamira
Santo Domingo de la Calzada

Exclusief
• ruimbagage • overige maaltijden •
overig vervoer • GPS • parkeerkosten •
entreegelden • fooien • kofferservice •
optionele excursies • lokale gidsen

Extra opties
• upgrade accommodaties • upgrade
huurauto • verlenging

Bruisende steden en prachtige landschappen
Het noorden van Spanje heeft een heel eigen sfeer. Dit gebied lijkt in niets
op het temperamentvolle Andalusië, het statige Madrid of het levendige
Barcelona. Het noorden is een van de mooiste streken van Spanje! Langs de
soms ruige kust vindt u intieme vissersdorpjes, in de binnenlanden liggen de
vruchtbare hoogvlakten en in de glooiende Riojastreek verleiden de beroemde
bodega’s u tot het drinken van een glas wijn. In dit afwisselende landschap
liggen, soms verscholen, prachtige romaanse kapellen, eeuwenoude bruggen
en kerken en gotische wonderen als de kathedralen van Burgos en León. En,
niet te vergeten, een van de mooiste steden van Spanje: Bilbao!
Tijdens deze individuele reis ontdekt u met uw huurauto het groene noorden
van Spanje. In uw eigen tempo volgt u de uitgestippelde route, die u langs
het mooiste van deze Spaanse streek leidt. Onderweg vult u uw dag in
zoals ú wilt. Uw reis begint in Bilbao, de bruisende stad met het bijzondere
Guggenheimmuseum en de overheerlijke pintxos, de Baskische variant van de
welbekende tapas. Via het prachtige landschap van Cantabria en de Picos
de Europa rijdt u over de beroemde pelgrimsroute naar Oviedo, León, Burgos
en Laguardia. U eindigt uw Noord-Spaanse avontuur in de Rioja, waar u in
een bodega geniet van de wereldberoemde wijnen. En overal ervaart u de
gezelligheid en vriendelijkheid van de inwoners, die u graag verwelkomen in hun
Spanje!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8

Vlucht Amsterdam – Bilbao
Bilbao
Castro Urdiales en Altamira in Cantabrië
Comillas en de Picos de Europa
Oviedo en León
Over de pelgrimsroute via Burgos naar Laguardia
Riojastreek
Vlucht Bilbao – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

