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Beschrijving 12e   Spanje-reis Roses 2015  

De reis gaat door met een royal class bus. Dit is een bus met extra veel beenruimte om de reis 

aangenamer te maken.   

We hebben in overleg beslist om reeds op vrijdagavond terug te keren om de reis comfortabeler te 

maken met een nachtrit.  

Alle uitstappen zitten in de prijs (tenzij anders vermeld), maar niemand is uiteraard verplicht om deze 

mee te doen.   

Programma 

Vrijdag 18 september  

Vertrek rond 19u00  

Zaterdag 19 september 

Aankomst rond 11u30. Kamerverdeling en vrije namiddag.  

Zondag 20 september 

In de voormiddag bezoeken we de wekelijkse markt van Roses. Voor degene die willen is er 

busvervoer voorzien van en naar de markt. 

In de namiddag doen we de jaarmarkt van Vilabertran. We vertrekken hier omstreeks 15u30. 

Maandag 21 september 

Vertrek om 15u00 naar San Marti en L’Escala.  

Hier heb je mogelijkheden zat. Het strand tussen San Marti (prachtig middeleeuws vestigingsdorpje) 

en L’Escala is één van de mooiste stukjes strand/rotskust langs de Costa Brava. Hier kan je op een 

makkelijk manier wandelen van het ene plaatsje naar het andere.  
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Ook heb je hier de kans om de Romeinse/Griekse site te bezoeken van Empuries (inkomgeld). 

Interessant weetje is dat de olympische vlam hier aan kwam voor de olympische spelen van 

Barcelona in 1992.  

 

 

Ook ligt in tussen deze 2 plaatsjes het oudste hotel van de Costa Brava, dat nog steeds een prachtig 

hotel is. Een terrasje hier is perfect mogelijk.  
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Dinsdag 22 september 

Vertrek om 14u00 naar Gerona  

Gerona is de hoofdstad van de provincie Gerona waar Roses deel van uitmaakt. Dit maakt het tot de 

belangrijkste stad van deze regio. Gerona is een prachtige stad dat reeds gesticht werd door de 

Grieken. Het gedeelte van de oude stad is prachtig bewaard gebleven en gerestaureerd. Er is een 

omwalling van ongeveer 2km waar je vanop hoogte de stad kan vewonderen. Leuke pleintjes, 

middeleeuwse straatjes … je vindt het allemaal hier.  

Daarnaast vind je in het nieuwe gedeelte ook winkels van de grotere merken zoals Zara, Mango …  

Voor iedereen iets te doen dus! 
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Woensdag 23 september 

Vertrek om 14u00 naar Banyoles en Besalu 

Banyoles is een stad dat vooral bekend is van het meer. Op dit meer werden de roeidisciplines 

gehouden voor de olympische spelen. Maar de geschiedenis gaat ook heir veel verder. Typisch zijn de 

enkele gebouwen die aan het meer blijven staan zijn.  

 

Besalu is dan weer bekend om zijn middeleeuwse brug en klein middeleeuws centrum. Dit is één van 

de mooiste middeleeuwse dorpjes uit de hele regio.  
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Donderdag 24 september 

Vertrek om 14u30 voorde wijnroute naar Oliveda in het dorpje Capmany voor de uitgebreide 

degustaties van wijnen, Cava’s en andere lekkere dranken.  

 

 

Vrijdag 25 september 

Vrije dag – activiteiten Frank  

Vertrek rond 21u00 na het avondeten. Kamers zijn tot het vertrek beschikbaar. 

 

Zaterdag 26 september 

Aankomst België rond 13u00  

 

Extra Programma Frank 

Zoals elk jaar voorziet ook Frank (onze reisbegeleider) weer extra activiteiten waar je vrijwillig kan op 

inschrijven. Dit gaat van een fietstochtje met wandeling, boottocht, treinritje, Flamenco …  

De meeste van deze extra activiteiten zijn wel betalend maar dit kan je ter plaatse geregeld worden 

met Frank.   
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