
PROGRAMMAVOORBEELD

Verblijf in kamer en ontbijt in de 
jeugdherberg, een centraal budget- 
of toeristenhotel, in half pension in 
een driesterrenhotel in het nabije 
Calella of in vol pension bij 
gastgezinnen in Barbera del Valles 
(20 km van Barcelona centrum).

Dag 1 en 2: HEENREIS
Of we vliegen naar Barcelona of 
we vertrekken in de late namiddag 
per bus richting zuiden en komen 
in de morgen te Barcelona aan. 
Na een ontbijt starten we een 
verkennende wandeling langs de 
Paseo Colón, de havenbuurt met 
een eventueel bezoek aan het 
interessante museum over de 
Catalaanse geschiedenis. 
We lopen door de middeleeuwse 
Ribera-wijk, bezoeken de kerk 
Santa Maria del Mar en flaneren 
verder langs de kleurrijke Rambla. 
Mogelijks kunnen we een bezoek 

brengen aan het prachtige Palau 
de la Musica of het Picasso 
museum.

Dag 3: BARCELONA - GOTIEK
Na het ontbijt stappen we door de 
gotische wijk met een bezoek aan 
de Catalaanse kathedraal, het 
paleis van de Generalitat, San 
Jaimeplein en het ‘Museu 
d’Historia de la Ciutat’. We lopen 
verder tot aan de Plaza de 
Catalunya en bezoeken de 
victualiënmarkt La Boqueria op de 
Rambla. In de loop van de 
namiddag rijden we naar Montjuic, 
naar de Fundacio Miró en indien 
nog tijd rest kunnen we nog steeds 
naar Pueblo Español of naar Camp 
Nou. 

Dag 4: HET BARCELONA VAN 
GAUDI 
We rijden eerst eens even naar het 
Ciutadellapark voor een korte 

wandeling en dan naar de 
kathedraal La Sagrada Familia en 
het modernistische Hospital de San 
Pau. In de namiddag lopen we naar 
het beroemde Parque Güell, 
ontworpen als residentiële tuinstad, 
en bezoeken er ook het Casa-
Museo Gaudi. Later dan terug naar 
het centrum voor een wandeling 
door de Paseo del Gracia tot aan de 
Plaza de Catalunya langs de 
markantste gebouwen van 
Barcelona, waaronder Casa Batlo, 
Casa Valvet en Casa Milá, dat we 
zeker moeten bezoeken. 
Je kan ook een uitstap maken naar 
de wijngaarden en kelders van 
Cordoniu, de Spaanse Cava, of naar 
Ampurias en Pals, of de sportieve 
toer op en Barcelona per fiets 
ontdekken.

Dag 5 en 6: FIGUERAS - 
TERUGREIS
We rijden naar Figueras voor een 

bezoek aan het museumtheater 
van Salavador Dali. Misschien is er 
ook nog tijd om de Griekse en 
Romeinse ruïnes van Empurias te 
bekijken vooraleer de definitieve 
terugreis aan te vatten. 
Terugreis doorheen Frankrijk met 
aankomst aan school in de latere 
morgen of rond de middag. In 
functie van de tijd en het budget 
kan, zowel bij heen- of terugreis, 
overnacht worden in Lyon.
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