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STED EN REIZEN

R E I S DATA
èè 20 mei 2017
çç 24 mei 2017

R E I SSO M PE R PE R S .
2-persoonskamer: € 1.585
toeslag 2-persoonskamer voor
singlegebruik: € 595
korting voor Davidsfonds leden:
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en deskun-

dige toelichting door André De
Winter
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++ Overnachtingen met ontbijt in
een centraal gelegen viersterrenhotel
++ 2 avondmalen en 2 middagmalen in lokale restaurants
++ Vluchten Brussel-Barcelona h/t,
de luchthaventaksen
++ Transfer van de luchthaven van
Barcelona naar het hotel h/t in
comfortabele autocar. Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen
te voet en met het openbaar
vervoer (inbegrepen in de
reissom)
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
Davidsfonds Cultuurreizen
is een partner van
CO2logic, die de CO2-uitstoot
van uw vlucht compenseert en
klimaatprojecten steunt.

© SHUTTERSTOCK

ANDRÉ DE WINTER is doctor in de
geschiedenis en master in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Hij
was professor aan het theologicum van
het aartsbisdom Mechelen-Brussel en
organiseerde meer dan 20 jaar lang
studiereizen naar Spanje met aandacht
voor cultuur, folklore, religie, gastronomie en natuur.

Met André De Winter naar

BARCELONA

D E R I J K E H O O F D S TA D V A N C ATA LO N I Ë

µµArchitecturale pareltjes van Gaudí zoals de

Sagrada Família en het Park Güell
µµHet Picassomuseum, de Fundación Miró en
het minder bekende Museu d’Història de
Catalunya
µµRondleiding in het schitterende Palau de la
Música Catalana
DAG 1: Brussel - Barcelona A
Rechtstreekse vlucht naar Barcelona, een van de
mooiste metropolen aan de Middellandse Zee en
een paradijs voor architectuurliefhebbers. In de late
namiddag start u met een verkennende wandeling
door de Ciutat Vella, het historisch centrum van de
stad. In de wijk Barrio Gótico brengt u een bezoek
aan de imposante gotische kathedraal Santa Eulalia
en bezoekt u het Museu d’Història de Barcelona.
En u verkent ook de omgeving van het Palau de la
Generalitat en het Palau Real Mayor.
DAG 2: Barcelona O-M
U ontdekt het Parc Montjuïc, met enkele schitterende musea. Bezoek aan de Fundación Miró,
een van de grootste en indrukwekkendste verzamelingen van deze geniale en visionaire kunstenaar.
Nadien bezoekt u uitgebreid de collectie van het
Museu d’art Catalunya.

DAG 3: Barcelona O
Vandaag leert u het modernistische Barcelona kennen. U maakt een wandeling in de Eixamplewijk,
bekend om haar architecturale hoogtepunten zoals
het Casa Milà en het Casa Battló. U brengt een
uitgebreid bezoek aan de nog altijd onvoltooide
Sagrada Família, een van Gaudí’s bekendste werken.
En daarna ontspant u tijdens een rondvaart door
de haven met Las Golondrinas.
DAG 4: Barcelona O-A
U bezoekt het Picassomuseum en de basiliek van
Santa Maria del Mar, ook bekend als de kathedraal
van de wijk La Ribera. De basiliek is een perfect
voorbeeld van gotische architectuur door de harmonieuze verhoudingen en de sereniteit die het
hele gebouw uitstraalt. Na een bezoek aan het Palau
de la Música Catalana dat Unesco-werelderfgoed
is, neemt u de bus naar het Park Güell. Daar is het
zalig flaneren langs de terrassen met schitterende
panorama’s en de unieke architectuur van Gaudí.
DAG 5: Barcelona - Brussel O-M
U sluit deze reis af met het maritieme Barcelona.
Het Museu d’Història de Catalunya is ondergebracht
in een oud warenhuis in de oude haven en geeft
u een interessant overzicht van de intrigerende
geschiedenis van Barcelona en Catalonië. Aan het
Columbusmonument werpt u een laatste blik op
de haven. Terugvlucht naar Zaventem.

Cursus: Van Mezquita tot Alhambra. De cultuur
van het Moorse Spanje in de middeleeuwen, door
Philippe Aloy. Geel, do. 16, 23 feb. en 9, 16 maart
van 14 tot 16 uur.

