NIA-reis 2014 naar de Costa Verde in Noord-Spanje
Regio Cantabria en Asturias: onbekend genieten
31 mei – 7 juni 2014
Voor deze reis (8 dagen – 7 nachten) werd volgend programma voor u samengesteld:
- zaterdag 31 mei:
Afspraak om 10.00 uur op Brussels Airport.
Vertrek naar Bilbao met Brussels Airlines (SN3713) om 12.00 uur. Aankomst om 14.05 uur en
kennismaking met de gids.
Na de lunch (inbegrepen) ontdekken we het oude centrum van Bilbao.
Avondmaal en overnachting in het Gran Hotel Domine*****, een indrukwekkend designhotel met
uitstekende gastronomie en professioneel beheer (tel. +34 944 253300).
- zondag 1 juni:
Na het ontbijt gaan we voor cultuur op hoog niveau. We bezoeken het Guggenheimmuseum, dat alleen al
omwille van de architectuur wereldberoemd is.
Hierna volgt de transfer naar Santander, waar een lunch wordt aangeboden (inbegrepen).
In de namiddag volgt één van de hoogtepunten van Asturië: de grotten van El Soplao.
Avondmaal en overnachting in hotel Tinas de Pechón****, een aangenaam verblijf met lekkere keuken in
het dorpje Pechón (tel. +34 942 717336).
- maandag 2 juni:
Het typische Comillas staat vandaag op het programma met een bezoek aan het Paleis van Sobrellano en het
monument van Gaudi. De lunch (inbegrepen) wordt genomen in Comillas.
We vertrekken op tijd richting Fuente Dé met onderweg een bezoek aan het Monasterio de Santo Toribio de
Liébana. Het mooiste vergezicht over de Picos de Europa krijgt u te zien na een rit met de kabelbaan van
Fuente Dé.
Avondmaal en overnachting in de prachtig gelegen Parador de Fuente Dé (tel. +34 942 736651).
- dinsdag 3 juni:
Langs de Sierra de Riaño en de Desfiladero de los Beyos gaat het naar Cangas de Onis en het historisch
belangrijke Covadonga. Bezoek aan een kaasmuseum.
Overnachting en avondmaal in het Palacio de Cutré***, een romantisch hotel met een bijzonder gezellig
interieur, in Cangas de Onis (2 nachten - tel. +34 985 708072).
- woensdag 4 juni:
In de voormiddag brengen we de tijd door in Oviedo, waar we het oude stadscentrum bezoeken, de
universiteit en een lokale “Sidrería”.
De lunch (inbegrepen) wordt genuttigd in Oviedo.
Daarna rijden we richting Aviles voor een bezoek aan het stadscentrum.
Avondmaal en overnachting in het Palacio de Cutré.
- donderdag 5 juni:
Na het klassieke ontbijt rijden we langs de kust richting San Sebastian. Onderweg bezoeken we het Museo
de la Emigración en de steden Ribadesella en Llanes (lunch niet inbegrepen).
Aankomst in de late namiddag in het kleinschalige hotel Villa Soro****. Dit hotel met gepersonaliseerde
service ligt vlakbij de zee en de vermaarde toprestaurants van één van de gastronomische hoofdsteden van
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de wereld. Het avondmaal wordt genuttigd in één van deze uitstekende restaurants.
Overnachting in hotel Villa Soro (2 nachten - tel. +34 943 297970).
- vrijdag 6 juni:
Een mix van cultuur, natuur en gastronomie wordt afgesloten met een bezoek aan het typische VitoriaGasteiz en een wijndegustatie in de omgeving.
Na een facultatieve lunch rijden we in de late namiddag richting San Sebastian.
Na het aperitief – aangeboden door NIA – zijn we te gast in een zeer goed restaurant in San Sebastian.
Overnachting in hotel Villa Soro.
- zaterdag 7 juni:
Laat ontbijt en transfer naar de luchthaven van Bilbao voor de terugvlucht naar Brussel.
Vertrek om 14.45 uur (SN3714) en aankomst om 16.50 uur.

EINDE VAN DE NIA-REIS 2014
NIA-Reis 2014 - Groepsreis naar Noord-Spanje 31 mei tot en met 07 juni 2014
PRAKTISCHE INFORMATIE
Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer en halfpension:
− op basis van 36 personen: 1.439 Euro per persoon
− op basis van 32 personen: 1.499 Euro per persoon
Om organisatorische redenen kunnen maximum 36 deelnemers worden ingeschreven.
Er zijn geen single-kamers beschikbaar
Inbegrepen:
 Vluchten Brussel-Bilbao/Bilbao-Brussel met Brussels Airlines
 Luchthaventaksen
 7 overnachtingen in de vermelde hotels
 Halfpension (ontbijt en avondmaal)
 De lunches vermeld in het programma (4 locaties)
 Transfers en vervoer ter plaatse met luxe-autocar
 Begeleiding door een Engelstalige gids. Lokale gidsen in Bilbao, Santander, Comillas, Oviedo, Llanes en
Vitoria-Gasteiz
 BTW en taksen
Niet inbegrepen:
• De facultatieve maaltijden 's middags, niet vermeld in het programma
• Dranken bij de lunch en het avondmaal
• Fooi voor gids en chauffeur
• Annulatieverzekering: 70 Euro. Hierin is ook een bijstandsverzekering begrepen.
Voor terugbetaling van medische kosten gelieve u voor de reis contact op te nemen met het ziekenfonds.
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Deelname
Personen die wensen deel te nemen aan deze reis dienen om organisatorische redenen zo vlug mogelijk Bert
Huyberechts te verwittigen, hem de onderstaande inschrijvingsstrook te bezorgen en het voorschot aan NIA te
betalen.
Uiterlijke datum voor inschrijving en betaling van het voorschot: dinsdag 8 oktober 2013.
Opgelet: de dag van betaling van het voorschot geldt als inschrijving en bepaalt de volgorde van deelname.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximum 36 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende ………………………………………....................schrijft hierbij in voor……....personen voor de
reis naar Noord-Spanje van zaterdag 31 mei tot en met zaterdag 7 juni 2014.
Hij /zij verbindt er zich toe vóór 8 oktober 2013 een voorschot van 500 Euro per persoon over te schrijven op
rekening BE30 3100 2708 4611 BIC: BBRUBEBB van NIA, Grensstraat 28, 3010 Kessel-Lo met vermelding
“NIA-reis 2014 – Noord-Spanje”.
Wenst / wenst niet de annulatieverzekering/bijstandsverzekering

Handtekening,

Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, Waversebaan 257, 3001 Heverlee.
Tel. 016/40.56.05; GSM 0477/458741; e-mail adres: bert.huyberechts@telenet.be
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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