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Portret   
 

De clichébeelden van Spanje –flamencodansen, stierengevechten, tapas-bars en plechtige paasprocessies- 

geven al aan hoe divers dit land is. In Spanje worden vier officiële talen gesproken, in het land liggen twee 

bijna even belangrijke wereldsteden en het landschap is er afwisselender dan waar ook in Europa. Deze 

contracten maken Spanje tot een oneindig fascinerend land. 

 

Spanje wordt in het noorden van de rest van Europa gescheiden door de Pyreneeën, in het Westen wordt het 

land omspoeld door de Atlantische Oceaan en in het oosten door de Middellandse Zee. Tot het Spaans 

grondgebied behoren ook nog twee eilandengroepen, de Balearen en de Canarische eilanden, en twee 

enclaves in Marokko, Ceuta en Melilla.  

 

Het landschap varieert van de met sneeuw bedekte toppen in de Pyreneeën, via de groene weiden van Galicië 

en sinaasappelboomgaarden in Valencia, tot de woestijn van Almería. Madrid is de hoogstgelegen hoofdstad 

van Europa en Spanje het bergachtigste Europese land na Zwitserland en Oostenrijk. 

 

Het land is in cultureel opzicht ook heel divers. Verschillende bevolkingsgroepen hechten veel belang aan 

hun autonomie. Vooral Basken en Catalanen beschouwen zichzelf niet als Spanjaarden. Madrid mag dan wel 

de hoofdstad zijn, maar Barcelona steekt het naar de kroon op gebied van handel, kunst en sport.  

 

De inwoners van dit afwisselend land bezitten een aangeboren vriendelijkheid en levenslust. Spanjaarden 

steken normaal  gesproken net zo veel energie in genieten als in werken. En in Spanje kan je moeiteloos 

genieten! 
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Infobronnen 
 

Web 

Algemeen 

www.spain.info : toeristische dienst van Spanje 

www.tourspain.org: Informatie over Spanje  

www.red2000.com: All about Spain, portaalsite. 

www.spanjeforum.nl: Nederlandstalig forum over Spanje. 

www.fiestas.net : festivals en evenementen in Spanje 

www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be: Informatie campings/ kampplaatsen 

 

Adres Spaanse Dienst voor Toerisme 

Koningsstraat 97 

1000 Brussel 

+32 [0]2/280.19.26 

+32 [0]2/280.19.29 

Fax: +32 [0]2/230.21.47 

bruselas.crm@tourspain.es   

 

Regio’s 

www.andalucia.com Andalucia (Z - Spanje) 

www.turismodearagon.com Aragon (N - Spanje) 

www.whereisasturias.com  Asturias (N - Spanje) 

www.basquecountry-tourism.com Baskenland (N - Spanje)  

www.turismodecantabria.com/inicio Cantabria (N - Spanje) 

www.turismocastillalamancha.es/  Castilla la Mancha (centraal Spanje) 

www.turismocastillayleon.com/ Castilla y Leon (NW- Spanje) 

www.turismoextremadura.com/ Extremadura (ZW - Spanje) 

www.turismo.gal/inicio: Galicia (NW - Spanje) 

www.turismomadrid.es/ Madrid (centraal Spanje) 

www.murciaturistica.es/ Murcia (ZO- Spanje) 

www.visitnavarra.es/es/home: Navarra (N – Spanje) 

www.lariojaturismo.com/ La Rioja (N – Spanje) 

en.comunitatvalenciana.com/ Valencia (O - Spanje) 

 

Grote steden 

www.esmadrid.com: Madrid 

www.barcelonaturisme.com: Barcelona 

www.visitasevilla.es: Sevilla 

www.visitvalencia.com: Valencia 

www.lovegranada.com: Granada  

  

http://www.spain.info/
http://www.tourspain.org/
http://www.red2000.com/
http://www.spanjeforum.nl/
http://www.fiestas.net/
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
mailto:bruselas.crm@tourspain.es
http://www.andalucia.com/
http://www.turismodearagon.com/
http://www.whereisasturias.com/
http://www.basquecountry-tourism.com/
http://www.turismodecantabria.com/inicio
http://www.turismocastillalamancha.es/
http://www.turismocastillayleon.com/
http://www.turismoextremadura.com/
http://www.turismo.gal/inicio
http://www.turismomadrid.es/
http://www.murciaturistica.es/
http://www.visitnavarra.es/es/home
http://www.lariojaturismo.com/
http://en.comunitatvalenciana.com/
http://www.esmadrid.com/
http://www.barcelonaturisme.com/
http://www.visitasevilla.es/
http://www.visitvalencia.com/
http://www.lovegranada.com/
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Reisgidsen 

Er zijn ontelbare reisgidsen voor Spanje. De grote reeksen gericht op rugzaktoeristen kan je immers 

beschouwen als een groepsreis die je zelf ineen knutselt. Hierbij is vooral praktische informatie belangrijk 

[transport, accommodatie, activiteiten, …]. Heel wat reeksen hebben ook voor aparte regio’s een reisgids 

[Andalusië, Baskenland, Catalonië, Canarische Eilanden, Balearen,…] 

Een voorproefje: 

 Nederlandstalig: Trotter, Odyssee, Marco Polo, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus 

 Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides,… 

 Franstalig: Petit Futé en Guide Vert 

 Wandel- & fietsgids: Explorer, Landranger 

 
AL DEZE GIDSEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN WEGWIJZERS REISINFOCENTRUM 

 

Klimaat 

Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan 

nog een stuk hoger liggen. 

 

 

Aantal regendagen 

 

 

Kaarten 

Als overzichtskaart is Michelin 734 Spain & Portugal (1:1.000.000) een goede keuze. 

Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, Insight map, Geo/Estel, Firestone,… 

 
AL DEZE KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels 

Atlas & Zanzibar?  
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Formaliteiten   
 Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben.  

 Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

 Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, 

kan op crisismomenten van belang zijn.) 

 Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

 Europese Ziekteverzekeringskaart  

 Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in 

meerdere talen dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

 ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- 

en hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende 

producten en services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx 

of spring een lokaal Connections of Airstop kantoor binnen. 

 Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/  

Reisbudget  
Het reisbudget dat je nodig hebt om Spanje te bezoeken is sterk afhankelijk van de plaatsen die je gaat 

bezoeken en de periode van het jaar. Zo is een populaire stad zoals Barcelona of Madrid een stuk duurder 

dan bijvoorbeeld Sevilla. Met een goede planning is het zeker mogelijk om in Spanje voor een prikje op reis 

te gaan.  Spanje heeft een ruime keuze aan bestemmingen die met low-cost airlines te bereiken zijn. Boek op 

tijd en buiten het hoogseizoen voor de beste tarieven. (zie ook ‘vervoer naar Spanje’). Eten en drinken is in 

Spanje relatief goedkoop. Kijk uit voor ‘tourist traps’ De beste plaatsjes zijn waar de locals zelf gaan. Kijk 

ook rond voor acties zoals drinken incl gratis tapas of happy hour. 

 

Tip van de Scouts Hellegat: ‘Neem zeker je studentenkaart mee! Die geeft je enorme korting voor musea en 

attracties. De prijzen zijn in het algemeen iets lager dan in België, het is er wel duurder in de grote steden.’ 

 

Uit een verslag van Wegwijzer: ‘Aangezien Spanje tot de Eurozone behoort is vergelijken gemakkelijk. Er zijn 

veel geldautomaten te vinden in de steden. Je kunt op niet veel plaatsen met Visa betalen, wel in de grote 

warenhuizen, maar niet in de meeste restaurants. 

Het leven is niet echt goedkoop meer in Spanje, maar toch een stuk goedkoper dan bij ons. Restaurants zijn 

nog steeds betaalbaar, maar er zijn duidelijk prijsverschillen. Van een drankje genieten op een terrasje, in 

kleine dorpjes en stadjes kost soms maar €1 maar zelfs op zeer toeristische plaatsen, viel dat mee, nl. max. 

€2/per persoon. Bezoek aan archeologische sites: volledig gratis (behalve als het met een gidsbeurt is).’ 

 

Enkele richtprijzen: 

 Flinke warme maaltijd: 10 EUR 

 Cola op café: 1,7 EUR 

 Bier: 2,5 EUR 

 Brood: 0,95 EUR 

Richtprijs camping: 10 EUR 

 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen) 

http://www.isic.be/Home.aspx
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/
http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
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Transport naar Spanje 
Auto 

Je kan met de auto naar Spanje rijden, afhankelijk van waar je moet zijn natuurlijk. Als je naar Andalusië 

wenst te gaan, dan ben je een heel eind onderweg. Maar het noorden van Spanje is heel doenbaar. Je zal 

natuurlijk tol moeten betalen in Frankrijk. Ook Spanje heeft een aantal tolwegen maar wel beduidend minder 

dan in Frankrijk. 

Nog enkele handige links:  

www.viamichelin.com routeplanner  

www.vab.be: wegeninformatie voor Spanje: routeplanner, brandstofprijzen, toltarieven, wegentoestand. 

www.touring.be: idem 

www.dgt.es verkeersinfo voor Spanje 

 

Boot 

Wie plannen heeft om per ferry naar Spanje te trekken, kan misschien eens een lichtje opsteken bij de 

verschillende ferrymaatschappijen.  

www.brittanyferries.co.uk voor verbindingen van Brittany Ferries van Engeland [Plymouth & Portsmouth] naar 

Spanje [Santander]. 

https://www.gnv.it/en: Grandi Navi Veloci legt ferries in tussen Genua in Italië naar Barcelona. 

www.grimaldi-lines.com/en: Grimaldi Ferries met verbindingen uit Italië [Civitavecchia en Savona] naar 

Barcelona. 

 

Bus 

Aangezien Spanje zo een populaire vakantiebestemming is, zijn er veel busmaatschappijen die een Spanje 

route voorzien. Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht 

van alle busverbindingen. 

https://www.fietsvervoer.nl/?aff=fvw: fietsbus vanuit Nederland naar Pamplona. 

www.alsa.es: Alsa-Enatcar 

flixbus.be 

www.socitransa.com/index.html 

Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle 

busverbindingen. 

 

Trein 

Je kan met de trein tot in Spanje, op de website van seat 61 staat stap per stap uitgelegd hoe je op je 

bestemming raakt. www.seat61.com/international-trains/trains-from-Brussels.htm#Brussels-Spain Prijs 

heen en terug begint vanaf 94 euro. Kijk goed op voorhand of ga op zoek naar tijdelijke aanbiedingen, dan 

kan je ook goedkopere tickets vinden. 

  

http://www.viamichelin.com/
http://www.vab.be/
http://www.touring.be/
http://www.dgt.es/
http://www.brittanyferries.co.uk/
https://www.gnv.it/en
http://www.grimaldi-lines.com/en
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
https://www.fietsvervoer.nl/?aff=fvw
http://www.alsa.es/
https://fr.flixbus.be/
http://www.socitransa.com/index.html
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
http://www.seat61.com/international-trains/trains-from-Brussels.htm#Brussels-Spain
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Vliegtuig 

Verschillende luchtvaartmaatschappijen vliegen naar Spanje.  

www.aena.es: informatie over alle Spaanse luchthavens. 

www.iberia.es: de nationale luchtvaartmaatschappij 

www.brusselsairlines.be: Brussels Airlines 

www.ryanair.com: lowcostmaatschappij Ryanair met vluchten vanuit Charleroi en Zaventem 

www.airnostrum.es: Iberia Regional – zowel internationale als regionale vluchten. 

www.aireuropa.com : vluchten Brussel-Madrid & binnenlandse vluchten (Spanje)  

www.volotea.com: Nieuwe luchtvaartmaatschappij, binnenlandse vluchten 

www.vueling.com: Spaanse lowcostmaatschappij ‘Vueling’ met vluchten vanuit Brussel naar Alicante, 

Barcelona, Malaga, Santiago en Valencia. Ook binnenlandse vluchten. 

Een vlucht van Brussel naar de hoofdstad Madrid neemt ongeveer 2 uur in beslag.  

Transport in Spanje 
 

Liften 

Liften is niet gemakkelijk in Spanje, de mensen kennen het universele teken wel (thumbs up) maar gaan niet 

snel lifters meenemen. Je hebt meer kans dat buitenlandse toeristen je meenemen, dan Spanjaarden zelf. 

Gelukkig is het een populaire bestemming en is er veel verkeer dat van en naar Spanje rijd. Je moet dus 

normaal gezien niet te lang wachten op een lift. Voor meer tips over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier 

Veilig Liften op www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften. 

Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen: 

www.hitchwiki.org  

www.hitchlog.com  

 

Trein 

Renfe is de nationale treinmaatschappij, Er zijn verschillende soorten treinen:  

Alaris, ALtaria, Alvia, Arco & Avant: verre–afstandstreinen, gemiddelde snelheid. 

Talgo & Intercity: verre–afstandstreinen, trage snelheid. 

Regionales: treinen die in 1 regio blijven en meestal bij iedere halte stoppen. 

Cercanías : Voor korte ritten nar buitenwijken & dorpjes nabij grote steden. 

Euromed: vergelijkbaar met de hogesnelheidstrein (AVE). Verbindt Barcelona met Valencia en Alicante. 

AVE ‘tren de Alta velocidad Española’ : De hogesnelheidstrein van Spanje. 

 

www.renfe.es: uurregelingen en prijzen van de Spaanse treinmaatschappij  

www.renfe.es/ave: hogesnelheidstreinen 

www.feve.es: Feve, treinen langs de noordkust van Baskenland naar Galicië 

avlorenfe.com/initavlo.html: Avlo, low-budget hogesnelheidstrein 

https://www.ouigo.com/es/: OuiGo, low-budget hogesnelheidstrein 

  

http://www.aena.es/
http://www.iberia.es/
http://www.brusselsairlines.be/
http://www.ryanair.com/
http://www.airnostrum.es/
http://www.aireuropa.com/
http://www.volotea.com/
http://www.vueling.com/
http://www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften
http://www.hitchwiki.org/
http://www.hitchlog.com/
http://www.renfe.es/
http://www.renfe.es/ave
http://www.feve.es/
https://avlorenfe.com/initavlo.html
https://www.ouigo.com/es/
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Bus 

Spanje heeft een uitgebreid en goed georganiseerd busnetwerk. Veel kleinere plaatsen zijn enkel bereikbaar 

per bus. Meestal is het goedkoper dan reizen met de trein, maar minder comfortabel. 

 

www.movelia.es: gezamenlijke kaartverkoop en dienstregeling van een 20-tal busmaatschappijen. 

www.alsa.es: De grootste busmaatschappij, langeafstandsbussen die het hele land verbinden. 

www.alosa.es: Alosa  

www.damas-sa.es : Damas voor busdiensten in zuid- en zuidwest-Spanje  

www.lasepulvedana.es: La Sepulvedana, busverbindingen in heel Spanje, zoek en boek-mogelijkheid. 

www.avanzabus.com: idem 

www.pelines.com: Pelines met busverbindingen in Galicië, Asturias, Castilla y Léon. 

www.transportedecantabria.es : busverbindingen in Cantabrië 

www.socibus.es: Socibus & Secorbus.  

 

Metro 

Alle grote steden hebben een metronetwerk:  

www.metromadrid.es/en/index.html Metro Madrid 

www.tmb.cat/es/home: Metro Barcelona 

www.metrovalencia.es/page.php: Metro Valencia 

www.metrobilbao.eus/ Metro Bilbao 

www.metro-sevilla.es/ Metro Sevilla 

www.trensfm.com/ Metro Mallorca 

Logies 
 

Jeugdherbergen 

Aangezien Spanje toeristisch zo in trek is, zijn er ook veel verschillende logiemogelijkheden. Bij de 

jeugdherbergen heb je bijvoorbeeld ook een gigantisch aanbod. Naast de officiële jeugdhebergen, heb je nog 

veel meer particulieren die hostels uitbaten. Deze zijn daarom niet slechter of beter. Zorg dat je de hostel op 

voorhand reserveert want zeker in het hoogseizoen zijn de slaapplaatsen snel ingenomen. 

www.injuve.es/: Injuve, Instituto de la Juventud: Spaanse jongereninfo met een overzicht van herbergen in 

Spanje. 

www.reaj.com: Red Espanola de Albergues Juveniles, Spaanse jeugdherbergcentrale. 

www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ Juventud Navarra  Onder 'Entidades - Albergues juveniles' 

informatie over jeugdherbergen, refuges en kampeerplaatsen voor groepen. [Spaans] 

www.irj.es/albergues 

 

Kamperen 

Spanje heeft een ideaal kampeerklimaat. Het warme weer maakt kamperen bijna het hele jaar door mogelijk. 

Je vind campings in alle soorten en maten. Met zwembad en cinema tot een simpele camping tussen de 

natuur en de schapen. Volgende links kunnen je een kampeerterrein [al dan niet bij een boer] opleveren: 

www.vayacamping.net: Vayacamping 

www.eurocamping.net: ACSI 

www.campings.net: databank  

www.campingsonline.com: Campings Online, databank  

www.canalcamping.com: Canal Camping, databank 

www.campinguia.com: camping gids Spanje   

www.guiacampingfecc.com: Guia Camping, Spaanse kampeerfederatie FECC 

http://www.movelia.es/
http://www.alsa.es/
http://www.alosa.es/
http://www.damas-sa.es/
http://www.lasepulvedana.es/
http://www.avanzabus.com/
http://www.pelines.com/
http://www.transportedecantabria.es/
http://www.socibus.es/
http://www.metromadrid.es/en/index.html
http://www.tmb.cat/es/home
http://www.metrovalencia.es/page.php
http://www.metrobilbao.eus/
http://www.metro-sevilla.es/
http://www.trensfm.com/
http://www.injuve.es/
http://www.reaj.com/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/
http://www.irj.es/albergues
http://www.vayacamping.net/
http://www.eurocamping.net/
http://www.campings.net/
http://www.campingsonline.com/
http://www.canalcamping.com/
http://www.campinguia.com/
http://www.guiacampingfecc.com/
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Wildkamperen 

Hoewel er geen nationale wetgeving bestaat, is wildkamperen niet toegestaan in Spanje. Het verbod op 

wildkamperen wordt vastgelegd in plaatselijke verordeningen en verschilt dus van streek tot streek. De 

wetgeving is dus heel divers: op sommige plaatsen is het ronduit verboden, op andere plaatsen mag je één 

nacht kamperen en op sommige plaatsen mag je je tentje tot drie nachten laten staan. De wetgeving omtrent 

‘Wild kamperen’ varieert dus tussen de verschillende regio’s bvb. in Catalonië is het overal toegelaten, zelfs 

in natuurparken. Op privéterrein kamperen kan wel, als je de toestemming hebt van de eigenaar. 

 

Alle informatie over wildkamperen in Spanje kan je vinden is het dossier ‘wildkamperen in Europa’ Dit dossier 

is terug te vinden op de website van Wegwijzer. 

 

Groepsaccommodatie  

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk 

voor jeugdbewegingen www.buitenlandskamp.be  

 

 

Voorbeeld: www.campaments.cat: Scouts en 

Gidsen van Catalonië: databank van 

scoutsterreinen in Catalonië 

 

www.centresescoltes.cat scoutscentra in 

Catalonië 

www.accac.cat/index.php?seccio=cercav 

(groepshuizen in Catalonië) 

 

 

 

 

 

 

Plattelandstoerisme 

Op zoek naar een plattelandsvakantie in een hoeve, boerderij? Volgende websites helpen je op zoek gaan 

naar een leuke boerderij: 

www.eceat.nl : ECEAT [ecologische boerderijen] 

www.ecoturismorural.com: ASETUR, ruraal toerisme 

www.ecoturismo.com: Ecoturismo, databank voor verblijven op het platteland. 

www.guiarural.com: Guia Rural, plattelandstoerisme 

www.toprural.com/: Top Rural, databank voor accommodatie op het platteland. 

 

Berghutten 

www.fedme.es: op refugios klikken voor een overzicht van hutten in Spanje. 

www.feec.cat/refugis/: refugios in Catalonië 

www.ffcam.fr/ Fédération française des Clubs alpins et de montagne [klik op refuges voor informatie over 

berghutten] 

 

http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.campaments.cat/
http://www.centresescoltes.cat/
http://www.accac.cat/index.php?seccio=cercav
http://www.eceat.nl/
http://www.ecoturismorural.com/
http://www.ecoturismo.com/
http://www.guiarural.com/
http://www.toprural.com/
http://www.fedme.es/
http://www.feec.cat/refugis/
http://www.ffcam.fr/
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Toppers 
 

Alle bezienswaardigheden en attracties van Spanje bespreken is onmogelijk. Het land is rijk aan 

topactiviteiten. We overlopen even enkele toppers. De Sagrada Familia. Een excentrieke basiliek in Barcelona 

in ontworpen door Antoni Gaudi. De basiliek is apart en opvallend door zijn hoge Façades (pieken). Die staan 

voor de verschillende levensfases van christus. De bouw is begonnen in 1882 en is nog steeds bezig. Dit 

komt voornamelijk omdat de Sagrada Familia een verzoeningskerk is die uitsluitend uit giften betaald wordt. 

 

La Chonca in San Sebastiaan wordt gezien als een van de beste stranden van Europa. Niet alleen heb je een 

prachtig uitzicht op het kleine eilandje, maar je kunt ook genieten van de gezellige boulevard. 

 

Segovia is een oude stad boven op een rots waar de rivieren de Eresma en de Clamores samenkomen. Het 

hooggelegen gedeelte van de stad is geheel omringd met stadsmuren. In de zijn vele bezienswaardigheden 

uit de romeinse en middeleeuwse tijd te zien. Het Romeinse Aquaduct en de Oude Kathedraal zijn twee 

authentieke bezienswaardigheden van Spanje. 

 

Las Médulas bij de stad Ponferrada. Deze bezienswaardigheid van Spanje was de belangrijkste goudmijn in 

het Romeinse Rijk en is erkent als Unesco Werelderfgoed. Het is niet zo zeer de mijnen die zo bijzonder zijn, 

maar Las Médulas vorm een prachtig landschap in de bergen. 

 

El Escorial. Deze bezienswaardigheid van Spanje is een Abdij, een koninklijk mausoleum en kasteel ineen. 

Het is een prachtig complex, het behoorde in de 16e eeuw toe aan koning Filips II van Spanje. Hij heeft deze 

13 hectare grootte bezienswaardigheid laten bouwen, omdat hij een plek wilde waar hij zich samen met zijn 

vader terug kon trekken.  

 

Het museum van Salvador Dali in Figueres is zeker ook de moeite. Het museum in de geboorteplaats van 

Salvador Dali ziet er net zo surrealistisch uit als zijn kunstwerken en zijn zeker het bezoeken waard. Zijn 

ruime manier van denken en schilderkwaliteiten bracht hij samen in zijn kunstwerken. Hij was een meester in 

de techniek van het gezichtsbedrog en het spelen met perspectief. Zijn schilderijen beschreef hij vaak als 

geschilderde droomfoto’s.  

 

Picos de Europa National Park. Letterlijk vertaald zijn dit de pieken van Europa. Dit is het tweede nationale 

park van Spanje en deze bezienswaardigheid  heeft een oppervlakte van bijna 17.000 hectare. De bergketen 

ligt zo’n 20 km ten zuiden van de Spaanse Noordkust. 

 

De historische Stad Toledo heeft tal van monumenten die je kunt bezichtigen. Er verschillende museums, 

kastelen, kerken en een oud ziekenhuis. Vroeger was Toledo een belangrijke stad voor de wapenfabricage, 

de zijde- en wolindustrie en wetenschap. Later verloor Toledo haar betekenis, maar resten van die tijd zijn 

goed bewaard gebleven 

 

The City of Arts and Sciences in Valencia is een futuristisch ogend gebouw. Op verschillende vakgebieden 

kun je er genieten van de wetenschap. Zo is er een Operagebouw, een Imax-cinema, planetarium, laserium, 

botanische tuinen, wetenschapsmuseum en een oceanografisch park in de open lucht. 

 

Spanje heeft als Schiereiland een grote kustlijn van maar liefst 4964 km.  Aan de stranden kun je heerlijk 

zonnen door de altijd aangename temperaturen. Daarnaast zijn er voor de jeugd vaak vele 

watersprortactiviteiten en kunnen de ouderen genieten van de heerlijke restaurantjes aan de kustlijn. De 

Costa’s beginnen bij Frankrijk bij de Costa Brava en eindigen bij Portugal bij de Costa de la Luz. 
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Actief 
 

Wandelen, fietsen, raften, klimmen, canyoning, … de mogelijkheden voor een kamp in Spanje zijn ontelbaar. 

Op de www.spain.info  van de Spaanse Dienst voor Toerisme, kan je heel wat inspiratie opdoen. Elke 

toeristische dienst zal je ter plaatse ook kunnen helpen om activiteiten vorm te geven. Hier vind je nog wat 

handige websites.  

 

Fietsen 

Of je nu van mountainbiken houdt of dat wielrennen je passie is, Spanje biedt je een super locatie om te 

fietsen met spectaculaire routes. Variërend van vlakke kustroutes, langs prachtige plaatsjes, tot zware cols. 

www.viasverdes.com  : Vias Verdes, netwerk van 1.700 km groene fietspaden in Spanje. 

www.fietseninspanje.nl: website van Raúl González, een Nederlander, geboren in Spanje en woonachtig in 

Nederland met informatie over fietsroutes in Spanje, fietsverhuur en links. 

www.trentobike.org/bycountry/Spain.html: Trento Bike, links naar fietswebsites.  

 

Wandelen 

De route naar Santiago De Compostella is de beroemdste wandeling van Spanje, maar verder zijn er ook heel 

veel spectaculaire routes uitgezet voor bergwandelaars, maar er zijn evengoed pittoreske wandelpaden door 

olijfgaarden, langsheen de kust, doorheen de Sierra Nevada,… via de onderstaande links kan je op zoek gaan 

naar mogelijke wandelroutes. 

www.andarines.com: Andarines met wandelinfo per provincie. 

Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to 

date hiking informatie: www.hikingadvisor.be  

www.wikiloc.com: Wandelroutes 

 

Adventure 

www.summitpost.org: kliminformatie  

www.scubadviser.com geeft leuke snorkelplaatsjes 

Weetjes 
De officiële taal van Spanje is het Castiliaans. Niet te verwarren met de taal die in Catalonië wordt gesproken 

en die het Catalaans is. Verder is er ook nog de taal van de Basken, het Euskara. Dit is een heel oude taal, die 

met geen enkele andere taal verwantschap heeft en die heel verschillend is van het Spaans. In Galicië spreekt 

men dan weer het gallego en dit dialect lijkt op Portugees. Onder de dictatuur van Franco mocht er alleen 

Castiliaans worden gesproken. Alle andere dialecten waren verboden. Spaans wordt niet alleen in Spanje 

gesproken, maar ook in heel Zuid-Amerika, met uitzondering van Brazilië waar het Portugees de voertaal is. 

 

Overal op straat zie je ze en kan je ze kopen. Loten voor de loterij! Je ziet ze in kiosken of ze worden 

verkocht door blinden of gehandicapten. Iedere dag is er een trekking. Met Kerst is er een speciale trekking, 

met een supergrote prijs "El gordo" (de dikke) genaamd. De loterij is enorm populair in Spanje. 

  

http://www.spain.info/
http://www.viasverdes.com/
http://www.fietseninspanje.nl/
http://www.trentobike.org/bycountry/Spain.html
http://www.andarines.com/
http://www.traildino.com/
http://www.hikingadvisor.be/
http://www.wikiloc.com/
http://www.summitpost.org/
http://www.scubadviser.com/
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Hoewel veel mensen denken dat Sinterklaas uit Spanje afkomstig is, komt de brave man eigenlijk uit Turkije. 

Nicolaas werd geboren in de provincie Lycië, en stierf op zes december in Myra. Een jaar later werd hij heilig 

verklaard en mocht hij zich Sint Nicolaas noemen, wat later verbasterd werd tot Sinterklaas. In Spanje komt 

Sinterklaas helemaal geen cadeautjes brengen aan de brave kinderen. Zij moeten wachten tot 6 januari, tot 

de Drie Koningen of Los Reyes Magos (letterlijk: de drie wijzen) langskomen. Op 5 januari worden de Reyes 

Magos binnengehaald, liefst via de haven. Een echte stoet volgt met kamelen, paarden en natuurlijk de drie 

Wijzen. Achter de stoet is er ook een postwagen, die de brieven van de kindjes ophaalt. Kindjes met een brief 

krijgen extra snoep. 's Avonds zetten de kinderen hun schoentje met voer voor de kamelen. 's Anderendaags 

vinden de brave kindjes dan cadeautjes in de plaats.  

 

Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen, noch drinken. Uitzondering op deze regel is in Asturias, 

waar de legale leeftijd 16 jaar bedraagt. www.iard.org/  

 

Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Spanje terug waar ze gas verkopen. 

 

www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Spaans leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Spanje raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/68/spanje.html  

  

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app 

kan je verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. 

Je toont gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen 

op kamp.  

 

Tapas zijn kleine hapjes. Het woord komt van het werkwoord tapar, wat bedekken betekent. Deze hapjes 

werden vroeger immers gebruikt om een glas af te dekken, zodanig dat de vloeistof werd beschermd tegen 

vliegen en wespen. Aangezien een tapasmaaltijd kan bestaan uit vele verschillende hapjes, heb je al gauw 

een hele maaltijd binnen. 

 

Met oud en nieuw wordt er om twaalf uur stipt, bij iedere klokslag een druif gegeten. Tevens brengt het 

geluk om met oud-en-nieuw rood ondergoed te dragen. 

 

Notities 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.iard.org/
http://www.campingaz.com/
http://www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/68/spanje.html
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat 

kijken. Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je 

inzamelen? Ga je vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch 

goedkoper? En hoe en waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan 

kan je best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van 

Wegwijzer komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of 

bij je thuis) met 2 unieke workshops voor de leiding en/of leden. 

We verwachten dat er minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een 

workshop duurt minstens 2 uur en kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog 

geen concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte 

partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs 

met de mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten 

mee over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken 

naar transport ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische 

tips mee rond geld, eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je 

vragen stellen aan de begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de 

workshop is het de bedoeling dat je route zo goed als vastligt en dat je kunt 

beginnen met boeken en vastleggen. 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra 

vormingen over trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, 

kampfotografie... Het hele overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen 

over je buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender 

welke vraag stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een 

antwoord terug. Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen 

reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als 

groep terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren 

(woensdag: 14-18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak 

komen, bvb. een hele dag tijdens de paasvakantie 

 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

