
Spanje
Op zoek naar een veelzijdige vakantie? Ga naar Spanje! Voor jong of oud, strandgangers of
actievelingen; er is in Spanje voor ieder wat wils.
 TERUG
Zowel het vasteland als de bijbehorende eilandengroepen (Canarische eilanden met onder
andere Gran Canaria en Tenerife en de Balearen met onder andere Mallorca en Ibiza) bieden
allen geweldige mogelijkheden. Hou je van uitgestrekte zandstranden, dan ben je op het juiste
adres in Spanje. Zoek je mooie steden om te ontdekken, dan zijn Barcelona, Madrid en
Valencia enkele mogelijkheden. Zou je wel eens een sportieve vakantie willen ondernemen?
Op Mallorca wordt er veel gefietst, en wat te denken van de verschillende watersporten? Maar
ook als je met een huurauto de bekende regio’s - zoals Andalusië - of de minder bekende
regio’s - zoals Galicië - wil gaan verkennen: in Spanje zit je goed.

Gran Canaria

De Canarische eilanden

Wist je eigenlijk dat de Canarische eilanden naast Gran Canaria en Tenerife uit nog vijf
eilanden bestaat? Je kan ook heerlijk vakantie vieren op Lanzarote, Fuerteventura, La Palma,
La Gomera en El Hierro. Ieder eiland heeft zijn eigen bijzonderheden. De temperatuur is er
heerlijk. Het hele jaar door kan je de Canarische eilanden bezoeken. Op Tenerife vind je
trouwens ook de hoogste berg van Spanje, Pico del Teide, midden op het eiland gelegen in
het Nationaal Park. De eilandengroep is een populaire bestemming en je vindt er
appartementen, bungalows en kleine boetiekhotels, maar ook luxe All Inclusive resorts.



De Balearen

Ook op de Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera) is het goed vertoeven. Van het
bekende uitgaansleven op Mallorca en Ibiza, tot de rustige, kleinere eilanden Menorca en
Formentera. Mooie stranden, kleine baaitjes en een gezellige hoofdstad (Palma de Mallorca) vind je
op Mallorca. Zoek gezellig de drukte op of juist niet. Geniet op dit eiland van heerlijke visgerechten
in de leukste restaurants of bestel lekkere tapas en een fijne Spaanse wijn. Ook op Menorca vind je
langzaam aflopende zandstranden en beschutte baaien; op dit eiland zijn er heel veel stranden en
baaien die zeer de moeite waard zijn. En dat alles op maar iets meer dan twee uur vliegen van
Nederland!

vakantie spanje

De Costa Blanca

Aan de Costa Blanca, in het zuidoosten van Spanje, vind je 244 kilometer kust met vele mooie
zandstranden. Hier kan er tijdens het koude Nederlandse winterseizoen goed overwinterd worden,
de temperatuur is er namelijk heerlijk! Het is een drukke vakantiebestemming, maar je kan ook
verblijven in één van de prachtige vakantiewoningen net buiten de drukke plaatsen.



De Costa Brava

Aan de Costa Brava, het kustgedeelte boven Barcelona, zijn er veel campings. Stacaravans, volledige
ingerichte tenten of alleen een plaats voor je eigen caravan: alles wordt aangeboden door de
verschillende reisorganisaties. Ook met eigen vervoer kan je dus prima Spanje bereiken. En wat is
er dan leuker om per trein een dag naar Barcelona te reizen? Het kan allemaal!

Andalusië

In het zuiden ligt de grootste regio van Spanje: Andalusië. Bekende plaatsen zoals Sevilla, Córdoba,
Granada en Nerja zijn zo gelegen dat je er vanuit Malaga een mooie rondreis langs kunt maken.
Huur een auto vanaf de luchthaven en ontdek deze fijne regio. Aan het einde van je vakantie kan je
nog een aantal dagen genieten aan de kust in Torremolinos, Fuengirola of Marbella.

Stedentrips

Wil je op citytrip? Bezoek dan Madrid, Valencia of Barcelona. Stuk voor stuk geweldige
bestemmingen met verschillende musea, kerken, gezellige straatjes, stadsparken en andere
bezienswaardigheden. Verblijf in een hotelkamer of in een appartement als je bijvoorbeeld met
kinderen reist. Boek bijvoorbeeld een fietstoer en kom nog meer te weten over de stad.

Kortom: Spanje is een veelzijdig vakantieland en er is voor ieder wat wils. Neem contact op met je
persoonlijke reisadviseur om snel je volgende vakantie naar Spanje te boeken! 


