
MADRIDVanaf 4 dagen met      of

ERFGOED DER HABSBURGERS
❋

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1 en 2: HEENREIS
Tenzij we verkiezen heel 
comfortabel per vliegtuig te reizen, 
vertrekken we best per bus vanuit 
de school op vrijdagnamiddag na 
de lessen. 
Nachtrit tot in Burgos waar we 
plannen om rond de middag aan 
te komen. 
We nemen intrek in ons hotel om 
ons even op te frissen en starten 
dan een kort stadsbezoek en ‘s 
avonds kunnen we eventueel nog 
nakaarten op een gezellig terrasje.

Dag 3: MADRID
‘s Morgens rijden we verder naar 
Madrid maar stoppen dicht bij de 
hoofdstad in San Lorenzo de El 
Escurial en bezoeken er het 
klooster, de kapittelzalen, de 
bibliotheek en de paleizen. Na de 
installatie in een centraal gelegen 

hotel, starten we een 
verkenningswandeling doorheen 
het oude stadscentrum.

Dag 4: MADRID
Stadswandeling door het Madrid 
van de Habsburgers en de 
Bourbons. 
Bezoek aan Plaza Mayor met de 
opmerkelijke Casa de la Panaderia 
en de Casa de la Carniceria, Plaza 
de la Villa waar het raadhuis en de 
gemeentelijke gevangenis 
gevestigd waren, het Koninklijk 
Paleis met de zeer interessante 
apotheek en het wapenmuseum, 
het Ermita de San Antonio de la 
Florida (het graf van Goya).
Indien voldoende tijd: een bezoek 
aan het Centro de Arte Reina 
Sofía.

Dag 5: CINCHÓN - ARANJUEZ
Een uitstap via Chinchón met de 
bekoorlijke Plaza Mayor en de 

mooie Parador, naar Aranjuez, 
gelegen midden een vruchtbare 
vlakte, bevloeid door de Tajo. We 
bezoeken er het Koninklijk Paleis, 
het jachtpaviljoen Casa del Labrador 
en de beroemde tuinen: de 
Perkentuin, de Eilandtuin en de 
Prinsentuin. 
Terug naar Madrid voor avondmaal 
en overnachting.

Dag 6: TOLEDO 
Bezoek aan Toledo, stad van ‘judios, 
moros y cristianos’, een stad waar 
deze drie etnische groepen eeuwen 
vreedzaam samenleefden.
Uitgebreide stadswandeling met 
een bezoek aan de synagogen ‘del 
Tránsito’ en ‘Santa Maria la Blanca’, 
de moskee ‘Christo de la Luz’, de 
kathedraal, het huis van El Greco, 
het klooster van San Juan de Los 
Reyes en het Alcazar, de versterkte 
burcht van El Cid en later de 
koninklijke residentie van Karel V.

Dag 7 en 8: MADRID - TERUG
We starten onze laatste dag met 
een wandeling door het 
19e-eeuwse Madrid: De Puerta del 
Sol, Gran Vía, Plaza de la Cibeles. 
Een bezoek aan het 
Pradomuseum, een der 
belangrijkste kunstgalerijen ter 
wereld of aan het Thyssen-
Bornemisza museum moet er nog 
afkunnen en als afscheid gaan we 
misschien even bootje varen in het 
Retiropark.


