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Op maandag 9 april om 7.30 uur is iedereen door de douane voor 

de vlucht naar Madrid. Na een mooie vlucht landen wij op tijd in een 

wat koud Madrid. In het vliegtuig zijn wij verwend door de KLM- 

stewardessen met een broodje, een muffin en drankjes.  

Wij worden opgehaald door Joen Verbeeck, onze reisleider en gids 

voor de hele week. De koffers gaan in de bus en we krijgen een  

rondrit door Madrid met meteen al een hele uitleg van Joen over wat 

wij onderweg zien. We worden getrakteerd op een uitgebreide 

tapaslunch met soep, salade, tortilla, kroketten, worstjes, 

kippenpootjes, inktvis en een toetje.  

 

 

 



 

Vervolgens rijden we naar ons hotel Moderno aan de Puerto del Sol, 

midden in het centrum van Madrid.  

  

Omdat het hotel geen restaurant heeft dineren we de vier avonden 

dat we in Madrid zijn in Museo del Jambon, een enorm restaurant 

annex tapasbar. Wij moeten even wennen aan de Spaanse manier 

van dineren en bediening in het restaurant.  

Dinsdag 10 april staat de stadswandeling door Madrid op het 

programma. Na het uitstekende ontbijtbuffet steken we ons hoofd 

om de hoek van de hoteldeur en constateren dat het regenachtig 

weer is. De paraplu’s en regencapes worden tevoorschijn gehaald, 

want weer of geen weer, wij de Nederlandse dames gaan gewoon 

het programma volgen. Joen voorziet ons van een audiosysteem 

zodat we hem goed kunnen verstaan onderweg.  

 

En daar gaan we achter Joen aan die een vat vol kennis is en dat 

graag met ons wil delen. Hij vergast ons op allerlei historische 



wetenswaardigheden en achtergronden over Madrid en Spanje,  

wijst ons op wat we onderweg zien en vertelt daarover.  

 

Om 11 uur is het koffietijd en warmen we ons op in een van de 

leuke koffiebars die Madrid rijk is. We zijn zo nat en verkleumd want 

het is ook maar 8 graden. In Nederland is het die dag 21 graden.  

Daarna gaan we verder met de rondleiding en rond 2 uur lunchen 

we. We gaan met groepjes lunchen of halen broodjes 

 



 

Een groepje gaat in de Mercado San Miguel lunchen waar allemaal 

prachtige tapashapjes stonden uitgestald en je gezellig kon eten en 

drinken.  

Daarna gaat iedereen even terug naar het hotel om droge kleren 

aan te trekken want om 16.45 uur worden we in het 

wereldberoemde museum Prado verwacht. Gelukkig heeft de gids in 

het Prado het laten afweten want nu kan iedereen zelf bekijken wat 

haar aanspreekt. En wat is er veel moois te zien in het Prado! 

 

We genieten van het Prado. Daarna diner en dan heerlijk slapen en 

uitrusten na zo’n inspannende dag met zoveel indrukken en 

regendruppels.  



Woensdag 11 april staat UNESCO-stad Toledo op het programma. 

Het wordt de stad der drie culturen genoemd: moslims, joden en 

christenen leefden hier eeuwenlang in vrede samen. De bus maakt 

een rondrit om Toledo heen zodat we een mooi zicht op de stad 

hebben.  

 

 

 

Het is koud maar zonnig. In het centrum van Toledo gaan we eerst 

weer aan de koffie als goede start van de dag en dan pikken we ook 

nog wat zonnestraaltjes mee. Joen laat ons de oude binnenstad 

zien.  

Bij de Kathedraal krijgen we een audiosysteem om op eigen 

gelegenheid de Kathedraal te bezoeken. Net als in het Prado zien we 

hier ook werken van El Greco.  



 

Het is een imposante en prachtige Kathedraal. Je raakt er niet 

uitgekeken.  

 



 

In de kerk van St.Tome  bekijken we nog een groot werk van El 

Greco: De begrafenis van Señor de Orgaz. Tijd voor de lunch en wij 

duiken de tapasbarretjes weer in voor lekkere broodjes en tapas. 

Daarna het klooster nog bekeken.  

We hebben weer heel wat gelopen vandaag en moe maar voldaan 

van alle indrukken en verhalen van Joen stappen we de bus weer in.  

Deze week hebben we bijna 45 kilometer in de benen zitten. En dat 

op hoogte van 800 tot 1100 meter. 

 

 

   



 

Op donderdag 12 april stappen we in de bus voor een bezoek aan 

Segovia en El Escorial. De dag start met zon en wolken. In Segovia 

stappen we uit met uitzicht op het imposante Romeinse aquaduct.  

 

We lopen naar het plein om daar koffie te drinken. Een aantal 

dames gaan met de taxi naar het plein omdat het behoorlijk 

klimmen is. Er is een gezellige markt op het Plaza Mayor. 



  

Daarna lopen we naar het Alcázar, ooit een geliefd kasteel van de 

Spaanse koningen. Onderweg zien we de amandelbomen in bloei 

staan. 

 

 



 

In het Alcázar krijgen we een audio tot onze beschikking en zwerven 

door het mooie kasteel met zijn prachtige plafonds.   

 

 



Vanuit de torens heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. In de 

verte zien we de sneeuw op de bergen liggen.  

Daarna wandelen we door de Joodse wijk naar restaurant Juderia 

waar we een heerlijke Indiase lunch krijgen voorgeschoteld: een 

groentenhapje, Indiaas brood: Naan, een curry met rijst en een 

melkyoghurtdrankje toe. Verrassend en erg lekker.  

 



Daarna weer de bus in voor Real Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial, het paleis en klooster van Filips II. 

 

Als we de bus uitstappen begint het te regenen. Anna, de gids die 

ons door El Escorial zal leiden, wacht ons op. O, wat zijn de 

traptreden hoog en wat een pijn in de kuiten en knieën! Maar het is 

geweldig mooi, met de prachtige bibliotheek en de graven in de 

kelder. 

 

 



 

Een paar dames hebben heerlijk koffie gedronken in het cafeetje bij 

het busstation. ’s Avonds hebben we onze beste maaltijd in Museo 

del Jambon, ons stam-restaurant. We krijgen een kaas-hamschotel 

en zalm. Onze laatste nacht in Madrid. 

 

 

 

 



Op vrijdag 13 april hebben we een feestje want Liesbeth is jarig. 

Zij wordt verwend door ons met cadeautjes: een waszak en een 

Rituals doucheschuim van de groep en een mooie corsage. En we 

zingen voor haar en Liesbeth trakteert ons ’s avonds op een 

drankje. 

Vandaag gaan we op weg naar Salamanca voor de volgende drie 

overnachtingen. We bezoeken UNESCO-stad Avilá een stad omringd 

door een lange middeleeuwse muur van 2,5 kilometer lang met 88 

torens. Dit is ook de hoogste stad van Spanje op 1127 hoog.  

  

We beginnen onze tocht door Avilá met een koffiestop op de Plaza 

Mayor. Omdat het markt is, wordt er ook nog even geshopt. Er 

worden wanten en oorwarmers aangeschaft vanwege de kou. En dat 

in april!  

 

 

 



 

We bezoeken de kerk waar de geboortekamer is van Teresa de Avilá 

en lopen langs de stadsmuur het centrum weer in. 

 



Terwijl de regen met bakken uit de hemel valt, gebruiken we de 

lunch.  

 

Een groepje is met Joen naar een mooie gotische kerk. Na de lunch 

gaat een groepje de Kathedraal San Vicente bezoeken.  

 

De ooievaars zitten alweer op het nest. En wij trekken verder naar 

ons hotel in Salamanca.  



Zaterdag 14 april: We hebben heerlijk geslapen in ons luxe 

hotel. In Salamanca, één van de mooiste steden van Spanje, maken 

wij een stadswandeling met José, onze Spaanse gids.  

Joen mag hier niet gidsen. Af en toe vertaalt hij het verhaal van de 

gids. We bezoeken de beroemde Kathedraal, met een romaans deel 

uit de 16e eeuw en een gotisch deel uit de 12e eeuw. De toren staat 

wat scheef door de heftige aardbeving van Lissabon die op 1 

november 1755 om 9.40 uur plaatsvond.  

 

Ook bezoeken we de oudste universiteit van het land met een 

bibliotheek van meer dan 1680 boeken.  



  

 

 



 

We zien het huis met de Jacobsschelpen, la Casa de las Conchas, en 

een tegel met het teken van de pelgrimstocht van Santiago de 

Compostela.  

 



De koffie nuttigen we op het terras: eindelijk kan de jas uit om even 

van het zonnetje te genieten.  

Na de lunch gaat een groep naar museum Casa Lis een Art Nouveau 

en Art Deco museum. Een andere groep gaat met het treintje rond.  

 

Zondag 15 april: Alweer de laatste dag in Salamanca met een 

bezoek aan Alba de Tormes, vooral bekend van de heilige Theresia 

(Teresa) die hier is overleden. Op onze reis komen we Teresa vaak 

tegen. Zij is geboren en opgegroeid in Avilá. Haar voetstappen zie je 

op diverse plekken in brons gegoten in stoeptegels.  

 

In Alba de Tormes is zij overleden. We zien de kamer waar zij is 

overleden in de Kathedraal Santa Teresa. In het museum 

Carmelitano zien we haar tombe en ook nog een deel van haar arm 

en haar hart. Santa Terese de Avilá leefde van 1515 tot 1582. Zij 

werd heilig verklaard op 12 maart 1622. Op 15 oktober is haar 

herdenkingsdag. Zij wilde eenvoudig zijn en goed voor de wereld. 



Zij was er huiverig voor dat zij onderwerp van verering zou worden. 

Alba de Tormes is een bedevaartsoord geworden voor Teresa.  

 

,  

Vandaag is de zoon van Joen 14 jaar geworden. Er is iets te vieren: 

dus hebben wij kleine gebakjes gekocht en daar trakteren we op. 

’s Middags lunchen we in Salamanca en daarna is opeens iedereen 

een eigen kant op gegaan: terug naar het hotel of nog even wat 



bekijken of lekker shoppen. Een groepje heeft de 

straattentoonstelling van Sebastiao Selgado nog gezien.  

 

De volgende dag vroeg op om te vertrekken naar de luchthaven van 

Madrid, Aldolfo Suárez Madrid genoemd, om terug te vliegen naar 

Amsterdam. We nemen hartelijk afscheid van Joen, die van terminal 

4 vertrekt, naar zijn huis in Barcelona. En wij vertrekken van 

Terminal 2 naar Schiphol. 

 



Wat hebben we veel gezien en veel kennis op gedaan. En heerlijk 

gegeten en lekkere wijntjes gedronken. En wat waren jullie een 

fantastische leuke en lieve groep. 

Jannie en Nel 

 

 


