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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Deze reis wordt een avontuurlijke kampeertrektocht vanaf Nederland , door Frankrijk naar de Noor 
Spaanse Picos de Europa. Je hebt budget om op campings te overnachten, of nog mooier, lekker 
wildkamperen in de vrije natuur. Dat bepaal je dagelijks met de reisleiding, want je gaat op bonnefooi en 
laat je verrassen door al die mooie dingen onderweg.  Ga mee op deze prachtige reis waarbij de mooiste 
steden en de prachtigste stranden van Europa gaat ontdekken! 

Activiteiten 

Wat ga je zoals tegenkomen onderweg? 

 In Noord Spanje, de Pyreneeën en de regio Picos 
de Europa. Afwisseling kust en bergen, koelte en 
warmte, rustige dorpjes en wereldberoemde 
historische steden.  

 Tussen Woerden en Noord Spanje heb je alle 
vrijheid om de  hoogte punten in Frankrijk te 
bezoeken. Denk aan een rit langs de Atlantische 
kust met prachtige stranden. De magnifieke stad La 
Rochelle met oudheden, havens en stranden en de 
bruisende stad Bordeaux 

 Geniet van een echte Spaanse 
paella 

 Genietend van de gezelligheid 
in de smalle straatjes en de 
boulevard van San Sebastian  

 Het nationaal park Picos de 
Europa ligt in het noorden van 
Spanje en herbergt een groot 
deel van de imposante bergketen Picos de Europa 
(letterlijk de ‘Pieken van Europa’). Het landschap is 
woest en zit vol natuurlijk schoon. De drie massieven 
van de bergketen zitten vol verrassingen, prachtige 
uitzichten en bijzondere flora en fauna. 

 Havenstad La Coruna: Bezoek de Torre de Hercules. 
Dit is de enige nog intacte Romeinse vuurtoren ter 
wereld en staat om deze reden op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. De Herculestoren werd gebouwd 
in de 2e eeuw na Chr. op het meest noordwestelijke 
puntje van de stad op het schiereiland. Deze 55 
meter hoge toren is dé bezienswaardigheid van 
Coruña en ook een wandeling over dit schiereiland 
met schitterend uitzicht op de kust is absoluut de 
moeite waard. 

 De Atlantische kust is sowieso de moeite waard; 
eindeloze stranden , zand en rotsen, mooie 
havenplaatsen wisselen elkaar af.  
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 Omkeerpunt van de reis is de historische stad 
Santiago de Compostela. Naast Lourdes 
eveneens een wereldberoemde bedevaartstad 
die op onze route ligt. 

 Bezoek langs de prachtige kustroute Santander, 
Bilbao of San Sebastian. Allemaal historische 
steden met een prachtige ligging aan zee. Neem 
San Sebastian: De populaire badplaats ligt aan 
een baai van de Golf van Biskaje aan de Noord-
Spaanse kust De baai van La Concha ligt 
zomers vol met jachten. In het midden 
van de baai van San Sebastian ligt het 
eiland van Santa Clara. De Baskische 
kustplaats is een van de meest bezochte 
steden van Spanje. Behalve mooie 
stranden met boulevards vindt u ook 
mooie winkelstraten (met enkele chique 
winkels), gezellige restaurantjes in het 
oude centrum en een natuurrijke 
omgeving. 

Vervoer 

- 9 luxe persoonsbusjes vanaf Woerden 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Voor deze reis moet je een normale gezondheid en conditie hebben 

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Kampeeruitrusting 

• 9 persoonsbusjes + 4500 km brandstof 

• Budget voor camping overnachtingen 

 

Exclusief: 

• Proviand ongeveer €75,- 

• Excursies en excursiekilometers ongeveer €150,- (kosten afhankelijk van de groepskeuzes) 
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