
Wie denkt dat de Costa Brava alleen bestemd is voor fees-
tende jongeren, heeft het mis. Het is hier natuurlijk absoluut 
genieten van zon, zee en strand (en voor wie wil een feestje), 
maar deze ruige kuststreek heeft meer te bieden. Véél meer. 

DAG 1
’s Avonds verlaten we België voor een nachtrit naar Spanje.

DAG 2
Vanochtend komen we aan in onze verblijfplaats, waar we in ons hotel 

worden verwelkomd met een ontbijtbuffet. We nemen vandaag vrijaf 

en bieden u de gelegenheid om te shoppen en de buurt te verkennen.

DAG 3
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Gerona. Het historische cen-

trum is prachtig en doet door de vele kleine straatjes en ontelbare 

trappen erg knus aan. Overal in de stad kom je sporen van een lange 

geschiedenis tegen. De verschillende pleinen zijn met elkaar verbon-

den door prachtige oude straatjes waar je naast de grote winkelketens 

ook typische unieke winkeltjes tegenkomt.

DAG 4
Blanes staat vooral bekend om de twee botanische tuinen die er te 

vinden zijn. In de Mar i Murta vinden 4000 verschillende plantensoor-

ten hun stekje. Ze vormen een wonderbaarlijke, kleurrijke plantentuin. 

De Pinya de Rosa tuin herbergt zelfs meer dan 7000 plantensoorten!

We rijden door naar Tossa de Mar, een gezellige badplaats gelegen in 

een mooie baai met een groen achterland. Het is hier minder druk 

dan in Lloret de Mar. Naast het strand biedt dit blauwe paradijs ook 

een mooie oude ommuurde stadskern met authentieke bebouwing en 

leuke steegjes met charmante boetiekjes. 

DAG 5
Barcelona is één van de populairste steden in Europa voor een citytrip. 

De stad is volledig gericht op toeristen die de vele bezienswaardighe-

den willen bezoeken. Overal zijn er bordjes en wegwijzers te vinden 

die je in Barcelona op pad sturen. De beroemdste attracties zijn zon-

der twijfel de prachtige bouwwerken van Antoni Gaudi. Heerlijk om te 

winkelen, veel bezienswaardigheden, heerlijk eten en een mooie ligging 

aan het water. Barcelona is een fantastische stad.

DAG 6
Haast nergens in Spanje stapt u zo tastbaar het verleden binnen als 

in het Catalaanse dorpje Besalú. Het is zonder twijfel één van de best 

bewaarde middeleeuwse dorpjes in Spanje. U hoeft maar over de 

immense romaanse brug te wandelen en u voelt het mysterie van de 

middeleeuwen.

DAG 7
Eén dag was voor u niet genoeg om te proeven van alle facetten van 

Barcelona? Stap dan vandaag zeker weer mee op de bus. Onze chauf-

feur brengt u graag nog een dagje naar deze metropool.

DAG 8
Onze laatste dag nemen we vrijaf. Een dagje genieten. In de vroege 

avond vangen we onze terugreis naar België aan. Onderweg stoppen 

we voor een vrij avondmaal. 

DAG 9
In de loop van de ochtend komen we weer in België aan.

9 DAGEN   COSTA BRAVA

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 17.00 u 17.00 u 17.00 u 16.00 u 16.30 u 17.30 u 16.45 u 39

HOTEL OASIS PARK & SPA  
half pension
Ons hotel ligt dicht bij het strand en het levendige centrum van Lloret de Mar. Met 
zwembaden, een spa en een fitnessruimte komt u er niets te kort. Alle kamers 
hebben een eigen balkon en beschikken over airconditioning. In het restaurant met 
open keuken worden alle maaltijden in buffetvorm geserveerd. 

21 JULI 2018 
Prijs per persoon:  € 645,-
Toeslag single: € 155,-

13 OKTOBER 2018
Prijs per persoon:  € 425,-
Toeslag single: € 95,-


