GESCHIEDENIS - GASTRONOMIE
NATUUR - CULTUUR
SPANJE ANDERS BEKEKEN
IN SAMENWERKING MET SVEN TUYTENS
SEGOVIA, SAN LORENZO, BRUNETE EN MADRID

Segovia
is een wat minder bekende parel uit de
geschiedenis, die in het jaar 1985 uitgeroepen
werd tot werelderfgoed van UNESCO. En dat is
niet geheel onterecht. Zo bevindt zich hier de
belangrijkste en tevens nog geheel complete
Romeinse aquaduct van Spanje en het
sprookjesachtige Alcázar, de vele paleizen,
kloosters en de kathedraal van Segovia.

San Lorenzo de el Escorial
Het Escorial is het immense abdijcomplex van Filips II van Spanje. Het is een kasteel,
een abdij en een koninklijk mausoleum. Sinds 1984 staat het complex op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Valle de los Caidos
Vallei van de gevallenen

In 1940, een jaar na het einde van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), besloot de junta onder leiding van dictator
Franco tot de oprichting van een monument ter ere van de slachtoffers van deze oorlog. 46.000 mensen werden er
begraven, ook republikeinen voor zover kon aangetoond worden dat ze katholiek waren. In 1941 werd met de bouw
begonnen; het was klaar in 1959.
In de rotsen werd een gigantische kerkruimte uitgehouwen, in totaal 260 meter lang en 22 meter breed. 200.000 ton
graniet werd uitgehakt en met dynamiet opgeblazen om deze ruimte te creëren.

Historische wandeling en bezoek museum
Slag van Brunete

Franse “Adrian” helm van het republikeinse leger
(collectie museum Brunete en la Memoria)

In juli 1937 vond ten westen van Madrid één van de hevigste veldslagen van de Spaanse burgeroorlog (1936-39) plaats.
Na 20 dagen bittere strijd telde het rebellenleger van Franco 17.000 verliezen, de republikeinen verloren 20.000 strijders.
Het collectief Brunete en la Memoria, opgericht door Ernesto Viñas en Sven Tuytens doet al jaren onderzoek naar de
geschiedenis van die veldslag. In het privé museum in het dorp Quijorna is het archeologische resultaat te zien van
jarenlang terreinwerk. Daar waar de Spaanse overheid in gebreke blijft, helpt het collectief d.m.v. archiefonderzoek,
families uit Spanje en andere landen om het spoor van hun verdwenen strijders terug te vinden. “Brunete en la Memoria”
maakt deel uit van een netwerk van verenigingen die in Spanje ijveren voor de naleving van de wet op de Memoria
Histórica uit 2006.

Retiro
Madrid

Residencia de los estudiantes
Madrid
Een cultureel instituut in Madrid, waar talentvolle studenten, zoals o.a.
Federico Garía Lorca, Luis Buñuel en Salvador Dalí, werden ondergebracht.

Uw gids en reisleider
• Sven Tuytens

• Soraya Libert

VRT buitenlandcorrespondent en
schrijver van o.a. het boek ‘Las Mamas
belgas’

Reisleider en wandelcoach

Overzicht
Afreisdatum: maandag 16/03
Terugreis:
zaterdag 21/03

Inbegrepen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luchthaventransfer in Spanje
Welkomstdrank
Bezoek aan Segovia, San Lorenzo,
Brunete en Madrid
6 dagen/5 overnachtingen met ontbijt
Hotel **** Madrid
3 gastronomische maaltijden (Segovia,
Escorial en Brunete)
Transfers tijdens de tour in microbus
3 Gidsbeurten door Sven Tuytens
Begeleiding Belgische reisleider
Toegang Vallei van de Gevallenen
Toegang San Lorenzo Escorial
Toegang Residencia Estudiantes
Bezoek Museum Brunete in la memoria
Metrorit h/t naar Residencia Estudiantes

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•

Vliegticket
inkomgelden (buiten het programma)
dranken (buiten het menu)
fooien
persoonlijke reisverzekering

Prijs en betalingsvoorwaarden
Prijs
•
•
•
•
•
•
•

Gedeelde kamer: 660€
Individuele kamer: 769€
Aantal dagen: 6 dagen/ 5 overnachtingen
Reisnummer: 2020.03.16/SEBM
Reisdatum: 16/03/2020-21/03/2020
Deelnemers: min.15 en max. 20 deelnemers
Wandelniveau: Goed begaanbare wegen. Een
normale conditie volstaat.

Opgelet: prijsverhoging van 50 euro pp
bindien minder dan 15 deelnemers

Betalingsvoorwaarden
•
•
•
•
•

Uw reservatie is pas definitief na betaling van
199€ pp vóór 20/01/2020
Bankrekening: Vermeylenfonds
BE03 89017445 0184 met vermelding “SEBM”
+ voornaam van de deelnemer.
Annuleren kan tot 31 januari 2020 daarna zijn
er geen terugbetalingen meer mogelijk.
Het saldo dient ten laatste vóór 29 februari
2020 betaald te worden.

Praktische info
•Gelieve het inschrijvingsformulier met alle gegevens door te sturen naar info@backtonatural.eu
•De inschrijving is pas geldig na de ontvangst van 199€ voor 20/01/2020
•U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw boeking.
•In het programma van de reis kunnen verschuivingen optreden naar gelang de weersvoorspellingen of
openingstijden.
•U bevestigt akkoord te gaan om verder op de hoogte te blijven van de activiteiten.
•Wij creëren en Whatsapp-groep voor deze reis voor praktische informatie en groepsgesprekken.
•U bevestigt ook akkoord te gaan dat wij foto’s publiceren in de gesloten facebookgroep van deze reis.
•Nuttige telefoons: Soraya 0032.477 704 959 of 0034. 653 36 00 50
•Wij geven graag bijkomende informatie en u kan ons mailen via info@backtonatural.eu of
sorayagina@hotmail.com
•Twee weken voor de start van uw reis geven wij alle praktische gegevens rond kledij, weersvoorspelling.
Reis georganiseerd in samenwerking met reisbureau Zafiro Travels CICMA 2221

WELKOM OP DEZE UNIEKE REIS

