10-Daagse REIS naar SPANJE

14

Met o.a.: Valleientocht, Andorra de Vella en Vall de Nuria

Intensiteit:

3-4

we van een typisch Catalaanse
broodmaaltijd. Hierna keren we
terug naar Ribes en via Molina,
het mondaine en grootste skigebied
van Spanje, terug naar El Tarter.

Na het overweldigende succes
van de vorige reis wederom in
ons programma. We reizen
opnieuw af naar het
dwergstaatje en vorstendom
Andorra.
Voor wie van ruige natuur
houdt en de drukke
toeristische oorden wil
vermijden, is deze
bestemming ideaal.
Andorra wordt liefkozend ook
wel ‘Het land der bergen’
genoemd. Het ligt in de
Pyreneeën, omringd door
hoge bergen. De natuur in dit
staatje is ongeëvenaard, heeft
zuivere berglucht en kent vele
eeuwenoude tradities.
Samen met de Nederlandse
leiding van ons fijne hotel en
de gids die de hele week bij
ons blijft, maken we er een
mooie reis van.

HET VORSTENDOM
ANDORRA
1e dag: Zaterdag
Nadat u door de taxi thuis bent
opgehaald zetten we, via Kortrijk,
koers naar Frankrijk. Over de
beroemde rondweg van de
wereldstad Parijs en langs
Orleans naar Limoges voor
diner en overnachting.
2e dag: Zondag
We rijden verder zuidwaarts over
autoroute L’Occicitane en langs
Cahors richting Toulouse. In de loop
van de middag zien we de eerste
contouren van de Pyreneeën. Het
laatste stuk heeft u al prachtig zicht
op de natuur en dat is eigenlijk al
zo mooi als een excursie. We rijden
door de imposante bergen naar
ons fijne hotel in El Tarter, waar we
hartelijk worden ontvangen door
de Nederlandse eigenaren.

3e dag: Maandag
Deze dag hebben we geen
programma. U kunt heerlijk een
wandeling maken in de buurt
van het hotel of gebruik maken
van de faciliteiten.
4e dag: Dinsdag
Een dag om nooit te vergeten. We
bezoeken vandaag de sprookjes
vallei van Vall de Nuria. Een ware
belevenis! In Ribes de Freser nemen
we het tandradbaantje naar de
Nuria op bijna 2000 meter hoogte.
Een groot complex gelegen in het
midden van de ongerepte natuur.
Tijdens deze rit genieten we van
prachtige en afwisselende
landschappen. Alleen al de
pittoreske stationnetjes van Ribes
Vila en Queralbs zijn onze aandacht
meer dan waard. In Nuria genieten

5e dag: Woensdag
Vandaag beginnen we met de
hoofdstad, Andorra de Vella.
Ondanks dat het belastingvrij
winkelen de boventoon voert, heeft
het stadje talrijke verborgen
schatten, kleine en gezellige
straatjes, maar ook de regerings
gebouwen en Casa de la Vall, het
oudste parlement is zeker de moeite
waard. Uiteraard heeft u ook nog
vrije tijd om inkopen te doen.
Hierna gaan we via vele serpentines
en een mooie route naar het meer
van Engolasters, één van de
mooist gelegen gletsjermeren
van het vorstendom.
6e dag: Donderdag
Na een goed ontbijt brengen we een
bezoek aan la Seu d’Urgell, een
Catalaanse stad aan de
samenvloeiing van de Riu Segre en
de Riu Valira. We bezoeken er de
Kathedraal Santa Maria in
Lombardische stijl. Een wandeling
langs de kleine straatjes brengt ons
naar een typische markt. Na de
lunchpauze trekken we weer de
natuur in, met een werkelijk
prachtige route. Via Puigcerda rijden
we naar El pas de Casa, waar we
een weg rijden met vele haarspeld
bochten en fraaie vergezichten.
Op de top houden we nog even een
koffiepauze, voordat we terugkeren
naar ons hotel in El Tarter.
7e dag: Vrijdag
Vanmorgen heeft u wat vrije tijd.
In de middag gaan we door de
vallei van de Valira du Nord, met
onderweg een korte stop bij het

• Gevarieerd programma
in de bergen
• Af en toe een wandeling

bijzondere kerkje Sant Cornelli.
Verder zien we typische dorpjes
zoals d’Ansalonga, La Cortinada,
Llorts en El Serrat. Maar we
gaan vooral genieten van een
fantastische natuur.
8e dag: Zaterdag
Vandaag gaan we nog optimaal
genieten van de natuur en rijden
een valleientocht. Andorra bestaat
namelijk uit drie valleien; Valira del
Norte, Valira del Orient en het dal
van de Gran Valira waar twee
riviertjes samenkomen. Hier zien we
nog de slaperige bergdorpen, oude
Romaanse kerken, talrijke riviertjes,
stroomversnellingen, eeuwenoude
bruggen, frisse en groene dalen,
omgeven door de bergwereld van
de Pyreneeën. Ook rijden we naar
het uitzichtpunt Roc del Quer en
naar Coll de la Botella, waar de
smokkelaarsroute naar Spanje
begint. Ook dit laatste punt is er
één met een prachtig uitzicht.
9e dag: Zondag
Helaas verlaten we ons gastvrije
hotel. Het eerste deel van de reis
gaat nog door de machtige
bergwereld van de Pyreneeën.
Indien mogelijk houden we de
lunchpauze in het bekende
Rocamadour, met de ‘Porte de
Figuier’, een 13e-eeuwse stadspoort
en de ‘Grand Escalier’. Eind van de
middag arriveren we in Châteauroux
voor diner en overnachting.
10e dag: Maandag
Langs Orléans rijden we
noordwaarts naar Parijs. Over de
rondweg van deze wereldstad naar
het noorden van Frankrijk en via Lille
komen we al snel in België. Dan nog
een klein stukje naar ons dineradres
ter afsluiting van deze mooie reis.

10-Daagse REIS naar
SPANJE
Vertrek:
ZATERDAG 19 JUNI 2021
Thuiskomst:
MAANDAG 28 JUNI 2021

€ 1.125,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 250,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
19/20 juni:
Novotel Limoges - Frankrijk
20/27 juni:
Hotel Nordic El Tarter - Andorra
27/28 juni:
Best Western Hotel Châteauroux
Frankrijk

Hotelinfo:
We zijn te gast in een prima en
comfortabel ****-hotel in El Tarter, een
klein bergdorpje. Het hotel beschikt
over een gezellige lounge, lift en
zwembad. Alle kamers zijn voorzien
van bad/douche, toilet, telefoon en
televisie. Dagelijks heeft u een
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een prima diner of buffet, inclusief
wijn of water.
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