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Algemene informatie 

Spanje, officieel het Koninkrijk 

Spanje (Spaans: Reino de España), is een land op 

het Iberisch Schiereiland in het zuidwesten 

van Europa met 47.370.542 (2013) inwoners en 

een oppervlakte van 505.992 km². Het land beslaat 

grofweg 80% van het Iberisch Schiereiland. Buiten 

dat horen ook de eilandengroep Balearen in 

de Middellandse Zee, deCanarische Eilanden in 

de Atlantische Oceaan en de Spaanse 

exclaves in Noord-Afrika bij het land. 

In het noordoosten grenst Spanje 

aan Frankrijk en Andorra, over de gehele lengte van 

de Pyreneeën, in het westen aan Portugal, in het 

zuiden aan de Britse kolonie Gibraltar en via 

de exclaves Melilla en Ceuta aan Marokko. De 

hoofdstad van Spanje is Madrid, een stad met meer 

dan 3 miljoen inwoners gelegen in het midden van 

het land. 

Spanje is een divers land met zeer uiteenlopende 

culturen, talen, eetgewoonten en klimaten. Het land 

varieert van de regenachtige vissersdorpen 

in Galicië tot het nachtleven van Madrid, van de 

toeristische kusten aan de Middellandse Zee tot het 

flamencodansen van Andalusië en van 

het stierenvechten in vele delen van het land tot het 

moderne Barcelona in Catalonië. 

 

 

 

 

Weer en klimaat 

Hoewel velen bij Spanje denken aan warm zomers weer, gaat dat niet altijd op. De zomermaanden zijn 

inderdaad droog en warm tot zeer warm, maar in de wintermaanden kan het in grote delen (erg) winters zijn. 

Dat heeft vooral te maken de aanwezigheid van berggebieden en het ontbreken van de invloed van de 

Middellandse Zee in het binnenland en noordwesten van Spanje. 
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Barcelona 

De verfijnde en stijlvolle stad Barcelona is één van de meest populaire steden van Spanje, de tweede in grootte 

na Madrid. Barcelona heeft voor elk wat wils en hoewel de stad erg groot is, is het verrassend eenvoudig om je 

weg te vinden. Barcelona is de hoofdstad van Catalonië. De stad is de zetel van de Generaliteit van Catalonië 

en het parlement van Catalonië en de hoge raad. 

Enkele bezienswaardigheden: 

 

 

Sagrada Família  

De volledige naam van deze imposante kerk is ‘Basílica y 

Templo Expiatorio de la Sagrada Família’. Vanaf 1882 tot de 

dag van vandaag wordt er aan deze kerk gebouwd. Men 

verwacht dat de officiële oplevering in 2026 zal plaats vinden. 

Het ontwerp is van Antoni Gaudí. Een naam die je wel vaker 

opmerkt in Barcelona. De Sagrada Família is een 

‘verzoeningskerk’ en mag uitsluitend gebouwd worden door 

middel van donaties. Dat verklaard waarschijnlijk waarom de 

bouw zo lang duurt. De kerk is inmiddels een toeristische 

attractie geworden. De binnenkant is minstens zo 

indrukwekkend als de buitenkant. Antoni Gaudí ligt ook hier 

begraven in de crypte van Sagrada Família. 

Palau de la Música Catalana 

Palau de la Música is een wonderschoon concertgebouw uit 

1908 met een bijzondere, uit veel glas bestaande koepel. De 

grote zaal heeft plaats voor ongeveer 2073 zitplaatsen en is 

aangekleed met beelden van de beroemde componist Richard 

Wagner. De binnenkant straalt met zijn pracht één en al rijkdom 

uit. De buitenkant doet er met zijn mooie pilaren en veel 

mozaïek niet voor onder. Boven op het gebouw staan de 

beelden van Bach, Beethoven en Palestrina. 

Casa Milà  

Casa Milà is een gebouw met appartementen, in de straat 

Carrer d’Olot vlakbij het Parc Güell. Zoals zo vele werken van 

Gaudí, is ook dit weer een bijzonder stuk. Hoewel het gebouw 

op een hoek staat, ervaar je de hoekzijde als één geheel. 

Binnen in het gebouw vind je fresco’s, reliëfs en twee 

binnenpleinen geheel in stijl. De golvende bewegingen aan de 

buitenzijde in de voorgevel komen ook weer terug in Gaudí’s 

bankjes in het Parc Güell. Het dak heeft zelfs een naam 

gekregen. ‘Jardin de los Gauerreros’ tuin van de krijgslieden. 

Door een conflict met zijn opdrachtgever, heeft Gaudí het 

gebouw nooit helemaal afgemaakt. 

Park Güell  

Dit stadspark van Barcelona ligt in het stadsdeel Gràcia. Dit 

groene hart van de stad, heeft een enorme hoeveelheid bomen, 

lanen en pleinen. Een reuze slang kronkelt door het park en 

biedt hiermee een zitplaats verspreid over het park. Dit park is 

aangelegd door Antoni Gaudí in opdracht van Eusebi Güell. 

Aanvankelijk was er eigenlijk weinig interesse van de inwoners. 

In dit park vind je onder andere het Gaudí museum, een 

portiersloge, portierswoning, een grote trap met een 

mythologische draak en een zeer groot balkon van waar je een 

geweldig uitzicht hebt over de stad. 
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Port de Barcelona 

De Haven van Barcelona is net zo oud en belangrijk als de stad 

zelf. Vele goederen worden via deze haven getransporteerd van en 

naar deze Spaanse regio. Ook is het een belangrijke en veel 

gebruikte aanlegplaats voor cruise-boten. Aan het begin van de 

Ramblas bevindt zich de oude “plezier”-haven ‘Port Vell’. Je vindt 

hier diverse excursies en goede restaurants, barretjes en terrassen. 

Ook is er een groot winkelcentrum ‘Maremàgnum’ te vinden en 

Europa’s grootste aquarium gevuld met zes miljoen liter zeewater. 

Aan de zuidkant van de haven is er meer industrieel gebied. 

 

La Rambla 

Via de Rambla werd vroeger water afgevoerd naar zee, wat van de 

bergen af kwam. Nu is dit een zeer gezellige boulevard waar altijd 

wat te beleven is. La Rambla loopt vanaf Plaça Catalunya tot aan 

de haven Port Vell. La Rambla bestaat officieel uit vijf gedeeltes: 

Rambla Canaletes met het fontein van Font les Canaletes. Rambla 

Estudis, vernoemd naar een 16
e
 eeuws academisch instituut en 

waar bezienswaardigheden te vinden zijn als Palau Comillas en 

Reial Adademia de Ciences i Arts. Rambla St. Josep met zijn vele 

gezellige bloemenstalletjes is vernoemd naar het klooster wat hier 

vroeger stond. In dit gedeelte begint ook de rosse buurt ‘Barri 

Xines’. De bezienswaardigheden hier zijn Placa Reial, Palau Güell 

en Gran Teatre del Liceu. Rambla Santa Mònica is ook vernoemd 

naar een klooster wat nu Centre d’Art Santa Monica wordt 

genoemd. In dit gedeelte vind je het Museo de Cera. Dit is een 

wassenbeelden-museum die je terug brengt naar de geschiedenis. 

Via dit meest zuidelijke stuk van de Rambla loop je zo richting de 

haven. 

 

Plaça Catalunya 

Op dit grote plein in Barcelona is altijd veel bezoek. Mede doordat 

de metro, bus, taxi’s en vele voetgangers hier samenkomen. Het is 

dan ook het meest centrale punt van de stad. Het is redelijk groen 

en trekt daarmee ook genoeg duiven. Je vindt er ook een mooie 

fontein, sculpturen en vaak zijn er muzikale festiviteiten. ‘s Avonds 

is Plaça Catalunya zeker de moeite waard om een bezoekje te 

brengen. Het plein is dan zeer sfeervol verlicht. 

 

Mercat de la Boqueria 

Mercat de la Boqueria betekent markt waar geitenvlees verkocht 

wordt. Deze markt is de grootste en mooiste versmarkt van Spanje, 

waar al lang niet alleen maar geitenvlees wordt verkocht. Dit 

paradijsje voor wie van lekker eten houdt, prikkelt werkelijk alle 

zintuigen. Alle lekkernijen komen voorbij: fruit, vlees, vis, groente, 

kaas, olijven, kruiden, granen en nog heel veel meer lekkers. Tot de 

mogelijkheden behoren ook kookworkshops met gerenommeerde 

chef-koks en sommeliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Kathedraal Santa Eulalia 

Deze kathedraal is gelegen aan de Plaza de la Seu en is de 

hoofdkerk van het aartsbisdom Barcelona. In deze kathedraal is 

een crypte te vinden onder het hoogaltaar met daarin de 

sarcofaag van Eulalia van Mérida, de co-patrones van de stad 

Barcelona. Verder is hier het kruisbeeld van de Christus van 

Lepanto uit 1571 en een Romaanse Capella de Santa Llúcia te 

bewonderen. De binnenplaats van deze kathedraal is prachtig.  

 

 

 

 

Benidorm 

Benidorm is de touristenstad van Spanje. In de jaren ’50 werd 

door de toenmalige burgemeester opdracht gegeven om de stad 

te herstructureren met brede boulevards en lange lanen. Door de 

gunstige geografische ligging heerst er zomer en winter een 

aangenaam klimaat. Benidorm ligt namelijk omsloten door hoge 

bergketens zoals de Sierra Helada, de Sierra Cortina, de Puig 

Campana en de Tossal de la Cala. 

Hoewel Benidorm slechts een kleine 70.000 inwoners telt, wordt 

de stad in het hoogseizoen bevolkt door een half miljoen 

toeristen, voornamelijk Engelsen, maar ook vele Nederlanders.  

De grote aantrekkingskracht van Benidorm zijn natuurlijk ook de 

brede witte stranden: Levante (in het zuiden), Poniente (noord) en 

Mal Pas, en de vele uitgaansgelegenheden, zoals de discotheken 

Pacha, Km, Ku en Space, die vooral bij de jeugd uiteraard zeer in 

trek zijn. 

De stad wordt door de Casco Antiguo (de oude binnenstad) 

opgedeeld in 2 stukken. In het Casco Antiguo bevindt zich de El 

Mirador de la Punta del Canfali, ook wel de Balcon del 

Mediterraneo genoemd. Dit was oorspronkelijk een fort uit de 

14de eeuw dat diende ter bescherming tegen de aanvallen van 

de Moren. 

Verder bevindt zich in het Casco Antiguo de Iglesia de San Jaime 

y Santa Ana, gebouwd tussen 1740 en 1780 in opdracht van de 

schutspatrones van Benidorm Virgen del Sufragio. In de 2de 

week van november worden ieder jaar de Patronale Feesten in 

ter ere van haar gevierd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Alicante 

De bruisende stad Alicante is voor veel vliegende toeristen het begin punt voor een vakantie in de Spaanse 

streek Costa Blanca. De luchthaven van Alicante heeft zeker in de zomermaanden veel toeristen te verwerken. 

De gemiddelde temperatuur is rond de achttien graden, maar tijdens de zomermaanden loopt het op tot soms 

wel dik in de dertig graden. Het voordeel daarvan is dat het 's avonds nog vaak lang aangenaam zwoel blijft. Dit 

zorgt voor volle terrasjes in de stad. Aangezien de stad zelf is voorzien van meerdere aangename stranden, zijn 

er ook toeristen die in de stad zelf verblijven. Kunst, cultuur en zon, zee, strand zijn hier dan ook uitstekend te 

combineren. Hieronder volgt een kleine impressie van wat de stad Alicante te bieden heeft. 

 

Enkele bezienswaardigheden: 

Castillo de Santa Bárbara 

Hoog boven de verrassend leuke stad Alicante prijkt het kasteel van 

Santa Bárbara boven op berg Benacantil. Door de hoge ligging van 

ongeveer 166 meter was dit fort vroeger ideaal om onverwachte 

bezoekers op tijd te ontdekken en actie te ondernemen. Hoewel er 

bevindingen zijn gedaan die er op wijzen dat beginselen van Castillo 

de Santa Bárbara afkomstig zijn uit de negende eeuw, komt het 

merendeel echter uit de zestiende eeuw. Het kasteel is pas in het jaar 

1963 opengesteld voor publiek, waarbij er tevens twee liften zijn 

geplaatst. De ingang voor deze liften bevindt zich in de berg die je 

bereikt via de wandeltunnel aan de Calle Jovellanos. Het kasteel is 

natuurlijk ook gewoon te voet te bereiken.  

Explanada de España 

Flaneren doe je in Alicante op de Explanada de España. De prachtige 

geplaveide promenade trekt zowel overdag als ‘s avonds vele 

bezoekers die er kunnen wandelen vanaf de haven tot aan Canalejas 

Park. Door de ligging aan zee is er geregeld een iet wat verkoelend 

briesje te bespeuren, wat in een plaats als Alicante zeker in de zomer 

zeer welkom is. Her en der zie je locals een potje schaken, op één van 

de vele bankjes en stoeltjes worden gesprekken gevoerd, je kunt er 

verkoeling zoeken op een terras en er zijn een aantal kramen met 

snuisterijen te vinden. Wanneer de avond valt komt de romantiek naar 

boven en geldt het ook als een populaire ontmoetingsplaats. 

Explanada de España is zelfs hét symbool van de stad Alicante. 

Plaza del Ayuntamiento 

Dit belangrijke plein van Alicante heeft een zeer statige uitstraling. Het 

prachtige barokke stadhuis helpt hier aardig aan mee. Het werd in de 

achttiende eeuw gebouwd door architect Lorenzo Chápuli. De 

gebouwen aan de Plaza del Ayuntamiento worden goed onderhouden, 

zodat de waardevolle kenmerken uit de vorige eeuwen goed bewaard 

worden gebleven. Aan de ingang van het stadhuis is nog een 

bezienswaardigheid te vinden. Hier is namelijk een punt gemarkeerd 

als ‘Cota Cero’ vanwaar men voor verschillende Spaanse steden de 

hoogte boven zeespiegel meet. Een bezoek binnen wordt beloond met 

interessante archeologische bevindingen die er worden 

tentoongesteld. 
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Basilica de Santa Maria 

Op oude resten van een moskee die er werd geplaatst tijdens de 

Islamitische heerschappij werd deze redelijk sobere basiliek de Santa 

Maria gebouwd. De bouwstijl laat zich omschrijven als gotisch, wat 

kenmerkend was voor de late middeleeuwse periode tussen de 

twaalfde en zestiende eeuw. De basilica de Santa Maria dateert 

ergens tussen de veertiende en vijftiende eeuw. Binnen zijn veel 

rijkelijk gedecoreerde kunstwerken te bewonderen, waaronder een 

gouden altaar uit de achttiende eeuw. De vele kunstwerken in deze 

basiliek zijn van onschatbare waarde en zeker de moeite van een 

bezoekje waard. 

Playa del Postiguet 

Mede dankzij dit mooie zandstrand is de stad Alicante een gewilde 

zomerse bestemming voor zon zoekers. Het strand is ongeveer 900 

meter lang en ligt op een prachtige locatie, namelijk aan de voet van 

de berg ‘Monte Benacantil’ met daarop het kasteel ‘Castillo de Santa 

Bárbara’. Naast het relaxen aan zee leent het strand zich prima voor 

activiteiten als beachvolleybal. De voorziening zijn er prima te 

noemen. Je kunt er ligbedden en parasols huren en tijdens je verblijf 

houdt de strandwacht alles keurig in de gaten. Het enige nadeel is dat 

het er soms behoorlijk druk kan zijn.  

El Barrio 

Het begin van de wandeling naar het kasteel ‘Castillo de Santa 

Bárbara’ ligt in dit oude stadsdeel El Barrio. Deze meest traditionele 

wijk op Casco Antiguo na, kenmerkt zich met knusse en traditionele 

huizen waarbij veel kleur is gebruikt. Regelmatig trekken er tijdens de 

bloedprocessie parades door de El Barrio wijk waarbij tradities in ere 

worden gehouden. De vele straten en steegjes hebben veel niveau 

verschillen waarbij enkele trappen beklommen moeten worden. 

Hierdoor beland je dan soms zomaar op plaatsen waarbij het uitzicht 

fenomenaal mag worden genoemd. 

 

 

 

 

Casco Antiguo 

Dit historische deel van de stad Alicante is gevuld met veel 

waardevolle bezienswaardigheden. Het gebied beslaat het deel 

tussen de Rambla Méndez Núñez, de berg Monte Benacantil en het 

strand. Hier bevinden zich onder andere Basílica Santa Bárbara, 

Palacio Maisonnave, Teatro Principal, Plaza Ayuntamiento en 

Mercado Central. Tijdens een wandeling door dit deel van de stad 

word je soms verrast door de schoonheid van kleine pleintjes, smalle 

straten en authentieke gebouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Panoramis 

Het gezellige winkelcentrum Panoramis ligt aan het eind van de 

wandelpromenade Explanada de España direct aan zee en naast de 

haven van Alicante. Naast het grote winkelaanbod zijn er een aantal 

entertainment bedrijven gevestigd en leuke restaurants en bars. Voor 

de allerkleinste is er zelfs een avonturenpark ‘Aventura Park Alicante’ 

te bezoeken waar ze zich uitstekend kunnen vermaken.  

 

 

Paseíto Ramiro 

In Alicante zijn nog een aantal resten uit de geschiedenis te 

bespeuren. Zo is er bijvoorbeeld een deel van de verdedigingsmuren 

bewaard gebleven bij Paseíto Ramiro. Dit deel van de stad is te 

vinden tussen de straten Calle Jorge Juan en Calle Juan Bautista 

Lafora welke vlakbij het strand gelegen zijn. Het plein Ramiro Paseíto 

wat ook wel bekend staat als Paseo Ramiro of Mirror Ramiro had 

vroeger veel aanzien toen het was aangekleed als romantische tuin. 

Later werden er gebouwen geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

Valencia 

Valencia is de derde stad van Spanje, na Madrid en Barcelona. Met in totaal een kleine twee miljoen inwoners in 

de gehele agglomeratie is Valencia een drukke stad. Valencia staat vooral bekend als de bakermat van het 

typisch Spaanse visgerecht paella. Er is dan ook geen plek ter wereld waar je beter paella kunt eten dan in de 

straten van Valencia. Sinds de komst van goedkopere vliegtickets is de belangstelling van toeristen voor 

Valencia enorm toegenomen. Valencia biedt dan ook voldoende interessante plekjes en gebouwen om hier een 

weekendje door te brengen. 

 
Enkele bezienswaardigheden: 

Plaza del Ayuntamiento 

Dit plein is het meest belangrijke en centrale plein van Valencia. Plaza 

del Ayuntamiento betekent stadhuisplein. In de geschiedenis heeft dit 

plein al meerdere namen gehad. De oude prestigieuze gebouwen aan 

dit mooie plein in combinatie met het schitterende fontein geven het 

geheel veel aanzien. De inwoners van Valencia vertoeven ‘s avonds 

graag in en rondom de buurt van dit fraai verlichte plein. 

 

 

Kathedraal van Valencia 

Tussen 1262 en 1356 is de mooie kathedraal van Valencia gebouwd. 

Verschillende stijlen hebben van de kathedraal een indrukwekkend 

uiterlijk gegeven. Net als de barokke stijl, zijn de gotische en 

Romaanse invloeden ook duidelijk zichtbaar. De kathedraal van 

Valencia is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Hoewel de 

kathedraal geen museum is, zijn er wel veel objecten uit de oudheid te 

vinden. Denk hierbij aan de Heilige Graal. 

 

 

 

 

 



 

 

Eixample 

Een redelijk goed bewaart geheim is de wijk Eixample. Dit is de wijk 

waar je het authentieke Valencia terug vindt. De oude straten en 

steegjes brengen je terug in de tijd van Art Nouveau. Naast een 

aantal zeer chique winkels en boetieks, vind hier ook de grote ketens 

afgewisseld met knusse winkeltjes. Wat zeker een 

bezienswaardigheid in deze wijk is, is het treinstation ‘Valencia 

Estació del Norte’. De binnenkant is fraai bewerkt met veel mozaïek 

en keramiek. Het Valencia Estació del Norte ligt vlakbij Plaza de 

Toros en het stadhuis. 

 

La Lonja de la Seda 

Aan de Plaza del Mercado ligt de 15e eeuwse zijdebeurs. De naam 

zijdebeurs komt uit de tijd dat hier volop zijde werd verhandeld. Het 

gedeelte waar de vierkante toren staat, had onder andere de functie 

van gevangenis. Het gebouw wordt beschouwd als één van de 

mooiste uit de Europese civiele gotische architectuur. 

 

 

Plaza de Toros 

Tussen 1850 en 1860 is Plaza de Toros ‘plein van de stieren’ 

gebouwd. Al vele jaren worden in deze zeer grote “arena” de onder de 

Spaanse zeer gewilde stierengevechten gehouden. Wie wel eens in 

Rome is geweest, zal waarschijnlijk de overeenkomst met het 

Colosseum hierin terug zien. Hoewel er nog altijd stierengevechten 

worden gehouden, wordt het steeds vaker gebruikt voor concerten en 

en andere festiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze graag tegemoet. 

U kunt uw foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 
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