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Citytrip Koninklijk Madrid
Ontdek de sfeervolle stad Madrid met Tapas
tour en bezoek aan Prado Museum!

Heeft u even geen interesse in het jaarlijkse carnaval dan is deze reis
de perfecte oplossing. Stedentrips zijn hartstikke hip en dan vooral
een stad als Madrid! De Spaanse hoofdstad is niet voor niets de
grootste én de bekendste van Spanje, juist door de uitgebreide
variatie aan cultuur, geschiedenis en entertainment die er te vinden
zijn. Wilt u helemaal zelf ontdekken waarom een citytrip Madrid de
moeite waard is? Dan is een reisje naar deze stad op de Spaanse
Hoogvlakte een ‘must’!. Door de mooie vluchttijden heeft u bijna vier
volle dagen om te genieten van de veelzijdige cultuur, de
schitterende bouwwerken, de vele terrassen, overheerlijke tapas, de
prachtige winkels en natuurlijk de vriendelijke bevolking. Vanwege de
vroege landing is er gelijk aansluitend aan de transfer een
interessante en uitgebreide stadsrondrit met NL-talige gids. Op
zondagavond kunt u zich ook onderdompelen in de sfeer die hoort bij
de Madrilenen; lokale tapas eten en drankjes drinken. Speciaal voor u
hebben wij een tapas tour georganiseerd. Een stedentrip met voor elk
wat wils en genoeg vrije tijd om uw eigen plan te trekken. U kunt
heerlijk flaneren, lekker shoppen en culturele kennis opdoen. Daarbij

4 dagen vanaf
€ 739,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar van
Limburg naar Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf – Madrid met
Iberia v.v.

20 kg ruimbagage per persoon

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

3 nachten in zeer centraal gelegen
Hotel Emperador ****

3 x ontbijtbuffet

Stadsrondrit en wandeling door
Madrid o.l.v. gids
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is onze ervaren De Limburger Reizen reisbegeleiding u graag van
dienst met tips. Op dag 3 staat het schitterend Prado Museum op het
programma. In deze wereldstad, die in feite toch heel compact is, is
altijd iets te beleven. Zoals u natuurlijk van ons gewend bent heeft u
een transfer per luxe touringcar naar de luchthaven van Düsseldorf en
uiteraard wordt u vergezeld door onze ervaren en deskundige De
Limburger Reizen reisbegeleiding. U verblijft in het 4* hotel
Emperador midden in het centrum van Madrid, nabij het beroemde
plein Puerta del Sol en 3 minuten verwijderd van het metrostation.
Heeft u er ook zoveel zin in? Vamos a Madrid!

Dag 1 - Zaterdag 22 februari 2020

Limburg – Düsseldorf – Madrid

Vanuit de door u gekozen opstapplaats heeft u een transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven van Düsseldorf. U vliegt met Iberia om
07.20 uur (onder voorbehoud) naar Madrid. De landing is voorzien om
ca. 10.00 uur. Vervolgens krijgt u meteen een hele goede eerste indruk
van deze prachtige stad aangezien we direct na aankomst een
uitgebreide stadsrondrit maken door Madrid. U ziet het beroemde
Bernabeu Stadion en u rijdt langs de Paseo de Castillan tot aan de
Plaza Mayor, waar de prachtige architectonische gebouwen zijn
gevestigd. Na deze rondrit wordt u naar uw 4* hotel Emperador
gebracht voor de komende 3 nachten. Zeer centraal gelegen; 3
minuten lopen naar het dichts bijzijnde metrostation Santo Domingo
en slechts 10 minuten lopen naar het centrale plein Puerta del Sol. Na
het inchecken is de rest van de middag en avond ter vrije besteding,
door de centrale ligging van uw hotel kunt u heerlijk veel te voet
ontdekken!

Dag 2 - Zondag 23 februari 2020

Stadswandeling & in de avond Tapas Tour 

Na het ontbijt volgt deze ochtend een stadswandeling door het
historische hart van Madrid met o.a. het Palacio Real (Koninklijk
Paleis). U wordt door de ervaren gids bijgepraat over alle ins en outs
van Madrid. Na deze wandeling heeft u de rest van de middag ter vrije
besteding. U kunt alle prachtige bezienswaardigheden op uw eigen
tempo verkennen. Vanavond wacht u een unieke beleving; u kunt
samen met al die andere Madrilenen genieten van een Tapas Tour. U
bezoekt 3 authentieke en hippe tapasbars waar u zelf een aantal
tapas kunt kiezen en natuurlijk een drankje kunt nuttigen. Dat wordt
genieten op een authentieke Spaanse zondagavond. Bon provecho!

Dag 3 - Maandag 24 februari 2020

Uitgebreide Tapas Tour

Entree en audio-guide door het
Prado Museum

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
reservering

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
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Prado Museum inclusief entree

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het beroemde Prado
Museum (entree inclusief). Dit is een van de grootste en beroemdste
kunstmusea ter wereld. De collectie omvat werken van de 14e tot de
19e eeuw. Het museum heeft 5000 tekeningen, 2000 prenten, 1000
munten en medailles, en zo’n 2000 voorwerpen van toegepaste
kunsten. Laat u meenemen naar vervlogen tijden! De rest van de dag
heeft u alle tijd om de indrukken te verwerken, u bent de rest van de
dag vrij. Misschien gaat u shoppen in de Cortes Inglès en de Calle
Serano of besluit u met de metro de stad verder te ontdekken. Onze
ervaren reisbegeleiding kan u uiteraard ook van allerlei tips voorzien.
In de buurt van uw hotel zijn er genoeg restaurantjes waar u heerlijk
kunt eten.

 

Dag 4 - Dinsdag 25 februari 2020

Vrije tijd, terugreis Madrid – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt heeft u nog tot ca. 17.00 uur vrije tijd. Tijd om te
shoppen, lekker te lunchen, te flaneren OF voor de sportliefhebbers:
bezoek het imposante en wereldberoemde voetbalstadion
Bernabeau , de imposante thuisbasis van de voetbalclub Real Madrid.
Nog bijna een hele dag om te genieten van al het moois dat Madrid u
te bieden heeft. Rond 16.00 uur wordt u opgehaald voor uw transfer
naar de luchthaven van Madrid voor uw terugvlucht naar Düsseldorf.
U vliegt wederom met Iberia om 19.55 uur (onder voorbehoud) en uw
aankomst tijd is gepland om 22.35 uur. Vervolgens staat de luxe
touringcar op u te wachten om u weer veilig huiswaarts te rijden.
Bepakt en bezakt met prachtige verhalen, leuke herinneringen en
mooie foto’s van de koninklijke stad Madrid!

Hotel informatie

Hotel Emperador****

Hotel Emperador 4* is zeer centraal gelegen op de Gran Via, slechts 8
minuten lopen naar het plein Puerta del Sol en op 3 minuten
loopafstand ligt het Metrostation Santa Domingo. De kamers zijn
comfortabel ingericht met een zitje, airco, verwarming, televisie,
koffie- en thee faciliteiten, badkamer met bad/douche, haardroger.
Gratis Wi-Fi. In de lobby bevindt zich tevens de bar.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 209,-

Overige info

Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden:
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Hotel website: https://www.emperadorhotel.com/en/
Hotel adres: Hotel Emperador, Calle Gran Vía, Madrid, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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