Met SNT naar de bruisende stad

VALENCIA

01/06/19 - 04/06/19
Beleef de veelzijdigheid van Valencia op mensenmaat!
Bewonder de moderne architectuur in de Stad van Kunst en Wetenschappen.
Ontdek het historische centrum en de mooie parken.
Geniet van een typische paella of agua de Valencia.
Verruim je blik en wandel van modernismo tot street art.

Bruisend VALENCIA

01/06/19 - 04/06/19

Deze trip maken we samen met de afdeling Fotografie.
Ter plaatse volgen beide afdelingen een eigen programma.
Bovendien voorzien we een aangepaste versie van het programma voor personen
die noch cursist Spaans, noch cursist Fotografie zijn zodat ook zij aan hun trekken
komen (bij voldoende interesse).
Iedereen is welkom en ontvangt een eigen samengestelde reisbrochure bij vertrek.

Programma SPAANS
Zaterdag 1 juni 2019
•
•
•
•
•
•

Vertrek: 2u30 aan randparking Steenbrugge, met autocar naar luchthaven Eindhoven.
Rechtstreekse vlucht Transavia 7u00 naar Valencia. Aankomst om 9u25.
Transfer luchthaven - Expo Hotel Valencia 3* (expohotelvalencia.expohotels.com)
Plaatsen bagage hotel
Eerste verkenning van de buurt (suggesties in brochure)
Vooravond: algemene rondleiding door historische centrum o.l.v. Spaanse gids

Zondag 2 juni 2019
• Voormiddag (10-13u.): rondleiding in Barrio del Carmen o.l.v. Spaanse gids /
thema: arte urbano (street art) / wandeling en bezoek aan Centro del Carmen en
Galería Sabotage

• Vooravond: bezoek aan Bombas Gens, een voormalige fabriek van hydraulische
pompen omgebouwd tot een prachtig kunstcentrum / begeleiding door Spaanse gids

Maandag 3 juni 2019
• Voormiddag/namiddag: excursie naar het mooie natuurgebied Albufera met autocar
o.l.v. een Spaanssprekende gids.
Ter plaatse maken we een boottocht van 45 minuten op het meer. Daarna wandelen
we door het natuurgebied en bezoeken een traditioneel vissershuisje. Als afsluiter
eten we in een familiaal restaurant: tapas/Valenciaanse paella/dessert (dranken incl.).

• Avond: uitleg van Spaanse gidse aan Ciudad de las Artes y Ciencias (Calatrava)

Dinsdag 4 juni 2019
•
•
•
•
•

Na het ontbijt: check-out en plaatsen van bagage in opslagplaats van het hotel
Voormiddag: vrij
12u30: transfer naar de luchthaven van Valencia
Rechtstreekse vlucht Transavia van 15u20 naar Eindhoven, aankomst om 17u45
Terugkeer met autocar van luchthaven Eindhoven naar randparking Steenbrugge

Programma NIET-CURSISTEN SPAANS
Idem maar met Engelstalige of Nederlandstalige gids (bij voldoende interesse).

N.B. Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk door onvoorziene omstandigheden.

Prijs per persoon
625 euro
Inbegrepen
- transfer met autocar Brugge – Eindhoven – Brugge
- rechtstreekse vluchten Eindhoven – Valencia – Eindhoven
- transfer met autocar heen en terug luchthaven – hotel
- verblijf in hotel Expo 3* (expohotelvalencia.expohotels.com)
met ontbijt op dag 2, 3 en 4
- verblijf in dubbele kamers (single kamer op aanvraag en tegen betaling supplement: 35 euro
per nacht)
- toeristentaks
- 10-rittenkaart bus Valencia
- excursie naar Albufera: transfer met autocar heen en terug hotel - Albufera / uitstap met
boottocht, wandeling in het natuurgebied, bezoek vissershuisje en uitgebreid avondmaal
(inclusief dranken)
- 5 gidsbeurten (4 in Valencia en 1 in Albufera)
Niet inbegrepen
- middagmaal (behalve tijdens excursie Albufera)
- avondmaal
- vrijblijvende fooien chauffeur/gidsen
- persoonlijke uitgaven
- annuleringsverzekering (28 euro) / reisbijstandsverzekering (10 euro)
- opleg single kamer (105 euro)
- eventuele brandstoftoeslagen vliegtuig

Inschrijven?
Vanaf vrijdag 19/10/18 - 18u00 via mail naar annelies.heens@snt.be
Vermeld:
1) het aantal deelnemers en hun officiële naam, adres, telefoonnummer, e-mail en
geboortedatum (partner en/of vriend(in) zijn welkom).
2) welk soort kamer je kiest (dubbel of single (mits opleg)).
3) of je eventueel een medereiziger zoekt om een kamer te delen.
4) je niveau van Spaans (klas), indien van toepassing.
5) of je opteert voor een Engels-/Nederlandstalige gids, indien van toepassing.
6) of je een annulerings- of/en reisbijstandsverzekering wil (mits opleg).
7) het totaalbedrag dat je dient over te maken.
De inschrijving is pas definitief na het betalen van een voorschot van 250 euro p.p. zodra je
een bevestigingsmail krijgt. Uiterste betalingsdatum voorschot: woensdag 31/10/2018.
Stort op rekening van Annelies Heens: B62 0012 4605 8461 met vermelding
“SNT Valencia + naam van de deelnemer(s)”.
We voorzien 60 plaatsen voor Spaans en Fotografie samen.
Wil jij Valencia ook leren kennen, twijfel dan niet en schrijf je in!
Un saludo cordial

Annelies Heens – Hannelore Debusschere – Veerle De Maré

