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Verblijf 

Vlak bij de Pyreneeën, hoog in de bergen, wordt verbleven in de prachtige groepsaccomodatie Can de 
Xique. De accommodatie is omgeven door prachtige natuur en biedt plaats aan 23 personen.  
De buitenfaciliteiten van Can de Xique zijn luxueus en perfect voor de warme zonnige dagen in Catalonië. 
Het grote zwembad ligt beneden voor het huis, heeft 
een diepe en een lage kant en kijkt uit op de 
prachtige Catalaanse bergen. Aan de voorzijde van 
het huis vind je een grote groene tuin, met ook een 
fantastisch uitzicht. In de tuin staan enkele kleine 
tafels met stoelen. Er is ook een grote tafel waar de 
hele dag buiten aan kan worden gegeten. De 
omgeving is werkelijk fantastisch met het uitzicht, de 
prachtige natuur en het authentieke vakantiehuis. 
 
In het huis op de begane grond zijn gezellige en 
comfortabele gemeenschappelijke ruimtes. De grote 
open keuken is uitgerust met alles wat je nodig hebt, waaronder een grote koelkast, vriezer, fornuis, 
dubbele broodrooster, waterkoker, wasmachine en een vaatwasser. Ook is er een grote eettafel in de 
open keuken. Aan het einde van de grote eet- en keukenruimte kan je je vermaken met een spelletje 
tafeltennis of tafelvoetbal. In de volgende kamer is de grote woonkamer. De woonkamer is ingericht met 
comfortabele banken, stoelen en een bar met twee grote koelkasten. Boven zijn alle slaapkamers. Op twee 
na hebben alle slaapkamers een eigen badkamer. Nieuwsgierig geworden? Neem een virtuele tour door 
het huis. 

 
  

http://www.calxic.es/index1.php
http://www.calxic.es/index1.php
http://www.calxic.es/lng/Eng/4346
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Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

In het noordoosten van Spanje ligt Catalonië, of zoals de Catalanen het zullen noemen ‘Catalunya’. Het is 
een van de meest populaire regio’s voor toeristen in Spanje, mede veroorzaakt door de hoofdstad van 
Catalonië, Barcelona en de populaire kustlijn met o.a. de Costa Brava en Costa Dorada. De Catalanen zijn 
erg trots op hun eigen identiteit en de afgelopen jaren horen we steeds vaker de geluiden voor een 
Catalaanse onafhankelijkheid. Catalonië is namelijk een van de drie meest welvarende regio’s van Spanje, 
mede door de toeristische aantrekkingskracht. Met absolute stip op nummer één van de Catalonië 

bezienswaardigheden staat natuurlijk Barcelona met tal 
van bezienswaardigheden zoals Gaudí’s meesterwerken 
als de Sagrada Familia. 
 
De accommodatie ligt in de Pyreneeën, een van de 
bekendste bergwandelgebieden van Spanje. Hier kun je 
eindeloos bergklimmen en wandelen in enorm 
gevarieerde landschappen. Tijdens je tochten word je 
getrakteerd op indrukwekkende bergtoppen, scherpe 
granieten rotspartijen, diepe uitgesneden kloven, 
kletterende watervallen en glasheldere meertjes. De 
bergketen Pyreneeën ligt in het noorden van Spanje en 

vormt voor het grootste deel de natuurlijke grens met 
Frankrijk. De keten is ruim 400 kilometer lang en loopt van 
de Golf van Biskaje tot aan de Middellandse zee. Groot 
voordeel van de Spaanse (dus zuidelijke) kant van de 
Pyreneeën is het heerlijke klimaat met relatief veel zonuren. 
 
Dichtbij ligt Girona. Deze stad heeft een rijke geschiedenis 
gehad met o.a. in de middeleeuwen één van de grootste 
Joodse wijken van Europa. Het oude centrum is nog steeds 
een schitterend doolhof van smalle straatjes, pleintjes en 
trappen. Je kunt over de middeleeuwse stadsmuren zelfs 
een hele wandeling maken. De oude stad werd maar liefst 
25 keer belegerd in haar geschiedenis, maar door de sterke 
stadsmuur kon ze maar een paar keer ingenomen worden. Daarnaast is de stad bekend door de gekleurde 
en hangende huizen langs de Onyar rivier.  
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Wat verder weg ligt Montserrat, een bijzondere rotsformatie met op 1236 meter de hoogste piek. Op de 
berg is het Benedictijnse klooster van Montserrat gevestigd, welke veel pelgrims trekt vanwege het beeld 
van de ‘Zwarte Madonna’. Tegenover het klooster 
vind je ook nog een mooi museum met werken 
van grote Catalaanse kunstenaars als Salvador 
Dalí en Pablo Picasso, maar ook bijzondere 
artefacten uit de regio. Daarnaast kan je vanuit de 
regio verschillende wandelingen rondom het 
klooster en door de bergen maken, waarbij het 
ook mogelijk is om tussen de rotsen van 
Montserrat door te wandelen naar de grotten van 
het gebergte. 
 
 
 

Vervoer 

Vliegreis 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je een normale gezondheid en conditie hebben. Ook moet je goed tegen 
warmte kunnen. 

 
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 

Inclusief: 

• Heen- en terugreis 

• Huur van de accommodatie 

• Het gebruik van de busjes (excl. brandstof excursiekilometers)  
 
Exclusief: 

• Proviand (ca. €125,-) 
• Excursies en excursiekilometers (ca. €150,-) 
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