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In deze routegids tonen we Spanje op haar best. In een rustig tempo brengen 
we je in ruim 2 weken naar die heerlijke winterzon van Andalusië. In dit deel van 
Zuid-Spanje is zoveel moois te zien en te beleven dat je een reis van zeker 4 tot 
5 weken kunt plannen. Als we uiteindelijk de Mezquita in Córdoba hebben gezien 
- voor ons een van de absolute hoogtepunten - maken we de terugreis door het
midden van Spanje, langs de mooiste htstorische steden en stadjes van het
land. En intussen: heerlijk eten en drinken en genieten van de
overvloedig schijnende zon (ook in de winter)

Algemene Informatie
DE GROTE SPANJE-RONDREIS

3 - DOOR HET MIDDEN VAN SPANJE
Ca.1240 km in 16 dagen
Voor de terugreis uit Andalusië volgen we 
vanaf Córdoba mooie binnenwegen richting 
Toledo en Madrid, via Càceres en Trujillo. 
Daarna gaan we binnendoor via Segovia en 
Burgos naar Bilbao (Guggenheim) en San 
Sebastián.
Langs deze route kan je van een over-
weldigende hoeveelheid Spaans cultureel 
erfgoed genieten. 
Maar we houden onze beschrijvingen 
beknopt en licht van toon, zoals we ook 
slechts een beknopte selectie maken van 
de hoogtepunten. Wil je langer in een 
historische stad verblijven en diepgaand de 
geschiedenis en de cultuur in duiken, dan 
heb je waarschijnlijk een dikke cultuurreis-
gids bij je. 1 - LANGS DE MIDDELLANDSE ZEE

Ca. 1095 km in 12 dagen
We zoeken meteen de zon op in Barcelona 
en València en volgen de kust tot op de 
grens van Andalusië. We rijden voor een 
klein deel over autosnelwegen, die op dit 
traject tolvrij zijn. 
Deze route, langs de Middellandse Zee, is 
vooral geschikt voor het koude jaargetijde, 
wanneer het in midden-Spanje kan vriezen 
en sneeuwen. 
Het voordeel van deze variant is dat zon-
zoekers al vanaf Dénia mooie plekken langs 
de kust kunnen vinden voor een wat langer 
warm verblijf.

2 - DWARS DOOR ANDALUSIË
Ca. 1385 km in 32 dagen
Andalusië heeft werkelijk alles voor een 
onvergetelijke vakantieroute. Zon, zee en 
strand om mee te beginnen. Een heerlijke 
temperatuur in winter en voorjaar. Overal 
verse vis, zo uit zee op je terrastafel. 
Schitterende berglandschappen, waaronder 
de Sierra Nevada en de Sierra de Graza-
lema met zijn karakteristieke witte dorpen. 
Beschermde natuurgebieden, zoals Cabo 
de Gata en Coto Doñana. 
Maar de belangrijkste troef van Andalusië is de 
fascinerende Moorse cultuur in de mooiste ste-
den van Spanje: Granada, Sevilla en Córdoba.

Linksonder, Gaudi’s Sagrada Familia vanaf Casa Millà. 
Midden: het Mirthenhof in het Alhambra, Granada

Hieronder: de Artco de la Estrella in het middeleeuwse 
Cáceres (foto Cornelius Fontaine)

Binnenland in de winter, de Sierra de Guadarrama

Deze grote rondreis door Spanje bestaat uit drie routedelen:

KLIMAAT, BESTE REISTIJD - LANDSCHAPPEN - 
WEGEN EN VERKEER - ETEN EN DRINKEN

Klimaat
De mooiste tijd om deze grote reis door 
Spanje te maken is het einde van de winter 
tot het einde van het voorjaar.
Langs de Oostkust, de Middellandse Zee, 
rijden we liefst tussen eind februari en 
midden mei. Het kan ook vroeger, maar dan 
zijn met name veel campings nog gesloten. 
Sta je liefst helemaal vrij, dan is dit een 
prachtige tijd. Rustig en geen stress op de 
camperplaatsen of de vrije parkeerplaatsen.
Voor de route door Andalusië is midden 
mei aan de late kant. Het kan dan in steden 
als Sevilla al bloedheet worden. Half maart 
tot eind april is ideaal.
Voor de reis door het centrum van Spanje, 
Extremadura, Madrid, Castilië en Léon, is 
mei en juni de mooiste tijd. Dit deel van 
Spanje heeft een mild landklimaat. Warme 
zomers, weinig neerslag en in de winter 
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De vraag is: ‘hoe sterk is je maag en hoe stoïcijns is je bijrijder?’

Camping 3 Estrelas bij Gava ligt direct 
achter het vliegveld van Barcelona, maar 
we hebben nauwelijks last van vliegtuigla-
waai. Het voordeel van deze camping is dat 
direct buiten de poort de bushalte is van de 

stadsbus naar het Plaça de Catalunya. In 40 
minuten zit je in het hartje van Barcelona! 
We verblijven 3 nachten op de camping, die 
direct aan het strand ligt.

van de andere kant, vanaf Tossa, dan moet 
je bedenken dat je in de bochten steeds die 
diepe afgronden naast je hebt. De vraag is 
dan: ‘hoe sterk is je maag en hoe stoïcijns is 
je bijrijder?’
Als wij dit stuk kustweg rijden (op zondag) 
zijn er veel motorrijders onderweg. Echt 
prettig is dat niet, als je bij elke bocht kunt 
verwachten dat een motorrijder je plat door 
de bocht tegemoet komt suizen. Maar als 
we hele groepen gezellig met hun broodje 
bij elkaar zien zitten, realiseren we ons dat 
het de tijd van de siësta is, tussen 2 en 4 
uur. 

Na Tossa gaan we verder richting Matáro, 
waar een grote camping ligt die geschikt is 
als uitgangspunt voor een bezoek aan Bar-

celona. Volg je de kustweg, dan moet je de 
tijd nemen. Op drukke dagen - bijvoorbeeld 
in het weekend - kost het passeren van 
plaatsen als Lloret de Mar (joepie), Blanes 
en de hele serie kustplaatsen daarachter 
veel tijd. Vanaf Blanes is de C-31 Autopista 
del Maresme naar Matáro het beste alterna-
tief. De kust is hier toch vrij onaantrekkelijk 
en bovendien loopt er een spoorlijn tussen 
de weg en de zee en zijn er weinig gezellige 
stopplaatsen. 

Camping buiten Barcelona 
We volgen de kustlijn zo dichtbij als het 
maar kan en rijden uiteindelijk via de B-10 
langs de kust bij Barcelona. Onze eindbe-
stemming ligt direct aan de doorgaande weg 
naar Casteldefels, de C-31.  

Boven: langs de kustroute zijn genoeg parkeerplaatsen 
Links: Mooi woest stuk Costa Brava bij Tossa de Mar

Onder: veel motorrijders in het weekend

1
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HOOGTEPUNTEN

Granada
Tot 1492 de oude hoofdstad van 
het Moorse rijk. De Nasridenvor-
sten bouwden hier paleizen die 
terecht tot de mooiste van de 
wereld behoren. Het Alhambra 
is alleen al een bezoek aan deze 
aangename Spaanse stad waard

Ronda en de ‘Witte 
dorpen route’
In de ruige Sierra de Grazalema 
liggen dorpen met witgepleister-
de huizen op heuvels, of tegen 
berghellingen. De tijd staat er stil. 
Ronda is het mooiste uitgangs-
punt voor de ‘Ruta de los pueblos 
blancos’

Sevilla en Córdoba
De modernste Zuidspaanse stad 
Sevilla heeft een oud Moors hart en 
de grootste kathedraal van Spanje. 
Maar de mooiste bezienswaar-
digheid staat in de oude Moorse 
hoofdstad van Córdoba: de 
Mezquita

Andalusië heeft werkelijk alles voor een onvergetelijke vakantieroute. Zon, zee en 
strand om mee te beginnen. Ja ook rustige, zelfs verlaten stranden. Een heerlijke 
temperatuur in winter en voorjaar. Overal verse vis, zo uit zee op je terrastafel. 
Schitterende berglandschappen, waaronder de Sierra Nevada en de Sierra de 
Grazalema met zijn karakteristieke witte dorpen. Prachtig om in te toeren, en te 
wandelen. Plus beschermde natuurgebieden, zoals Cabo de Gata en Coto Doñana. 
Maar de belangrijkste troef van Andalusië is de fascinerende Moorse cultuur in  
de mooiste steden van Spanje: Granada, Sevilla en Cordoba.

Veelzijdig en fascinerend

ROUTE 2: DWARS DOOR ANDALUSIË

ANDALUSIË HEEFT EEN GEHEEL 
EIGEN DAGRITME
Het verste punt van deze reis ligt op bijna 
2400 kilometer van huis. Geen wonder dat 
veel nogal anders is dan thuis. Allereerst  het 
dagritme. Tussen 2 en 4 uur ‘s middags ligt 
heel Andalusië plat. Nou ja, er kan overal 
uitgebreid worden gegeten, maar winkels zijn 
dicht en op straat is het rustig. 
Pas na vijf uur komt alles weer echt op 
gang en dan kan je ook door tot in de nacht. 
Restaurants blijven lang open en als het 
meezit, kan je nog tot bijna middernacht op 
een terras eten. De ideale tijd om kathedra-
len en grote attracties te bezoeken, zoals 
het Alhambra in Granada of de Mezquita in 
Córdoba, ligt tussen 2 en 5 uur. Dan is het 
relatief rustig en kan je de warmte ontvluch-
ten in de koele ruimten tussen eeuwenoude 
muren. Wat er nog meer anders, verrassend 
en fascinerend is, proberen we in deze gids 
weer te geven. We proberen niet te overdrij-
ven. Maar dat is moeilijk, want de superlatie-
ven liggen overal voor het oprapen.

DEZE ROUTE BESTAAT UIT
ZES HOOFDDELEN 

•  Het Natuurpark van Cabo de Gata in de 
uiterste zuidoosthoek van Andalusië

•  Granada met het Moorse Nasridenpaleis van 
het Alhambra als absoluut hoogtepunt

•  De bijzonder mooi gelegen stad Ronda als 
middelpunt van de ‘Witte dorpen-route’

•  De Costa de la Luz tussen Gibraltar en 
Cadiz, plus het natuurpark Coto Doñana en 
El Rocío

•  Sevilla, stad van Flamenco en grote feesten, 
met de grootste kathedraal van Spanje en 
het Moorse Alcázar

•  Córdoba, met het spectaculaire Moors-Chris-
telijke monument, de Mezquita: een enorme 
moskee met een kathedraal erin

Romeinse brug in Córdoba met aan de overkant 
de Mezquita 

2



58 59

ZIEN EN DOEN IN GRANADA

•  Een dag reserveren voor het 
Alhambra en de Generalife

•  De kathedraal en het klooster van 
San Jerónimo bekijken

•  Wandelen door de winkelstraatjes 
achter de kathedraal en langs de 
Darro

•  De klim maken naar Mirador de San 
Nicolás op het Albayzín, met uitzicht 
op het Alhambra

•  Ontspannen op de vele terrassen, o.a. 
langs de Darro

ETAPPE IN ‘T KORT

Vanaf Camping Cabo de Gata
>> AL-3115, N-344, AL-12, 
N-340a, (kustweg), AL-3303 (om 
El Ejido heen), N-340a, N-340 
>> Camping La Mamola
>> N-340, (tot net voorbij Motril), 
N-323 tot kort voor Granada, A-44, 
afslag La Zubia GR-3209 
>> Camping La Zubia bij Granada

Een bezoek aan het Alhambra in Granada is van elke Andalusiëreis zonder twijfel een 
van de belangrijkste hoogtepunten. Het laatste bastion dat de Moren konden  
verdedigen is nu een van de drukst bezochte monumenten ter wereld. En terecht. 
Maar Granada heeft nog veel meer moois en blijkt een heel aangename stad te zijn 
om een paar dagen in rond te zwerven. Wel een groot contrast met de stilte  
van de natuur in Cabo de Gata. De ‘Plastic Costa’ de Almería slaan  
we intussen gewoon over...

Hier begint het Moorse Spanje
NAAR GRANADA EN RONDA

Links: uitzicht op het Albayzín vanuit het Alhambra
Onder: direct na Motril begint de pasweg naar de Sierra 

Nevada op spectaculaire wijze 

17. Camping Cabo de Gata
GPS 36.801865, -2.244710

18. Almerimar
Aerea Puerto Deportivo
GPS 36.69642, -2.79424

19 La Mamola
Camping Castillo de Baños
GPS 36.74105, -3.30106

20 La Zubia/Granada
Camping Reina Isabel
GPS 37.12458, -3.58605

21. Granada
Parking Alhambra
GPS 37.171682, -3.579956

Camping Cabo de Gata 
naar Camping Granada, 
ca. 210 km, 4 dagen

Bij vertrek uit Cabo de Gato ligt Moors 
Andalusië - Al Ándalus - aan onze voeten. 
Na een extra overnachting aan de kust 
kiezen we een mooie route door de bergen 
vanaf Motril over de N-323 naar Granada. 
We zijn blij dat we de plastic woestijn, die 
na Almería nog kilometers lang voortwoe-
kert, achter ons kunnen laten. Een tijd lang 
volgen we de Rio Guadalfeo en zo komen 
we dieper het gebergte in. De besneeuwde 
toppen van de Sierra Nevada zien we pas 
veel later, maar het begin is al veelbelo-
vend, met steile rotswanden, meertjes en 
watervalletjes. Totdat de weg bij Beznar, net 
voorbij een stuwmeer, wordt samengevoegd 
met de A44. Dan zijn we in een oogwenk 

in Granada en nestelen we ons op een 
bescheiden grintplek op de knusse camping 
in La Zubia. 

De weg van de ‘Katholieke 
Koningen’
Schuin tegenover de camping is een 
bushalte waar vandaan elk kwartier bussen 
naar het centrum van Granada gaan (lijn 
174 en 177).
In een nieuwe stad is het altijd weer even 
zoeken voordat je je kunt oriënteren. Maar 
Granada blijkt een heel makkelijke stad te 
zijn, waar in het centrum alles op loopaf-
stand van elkaar ligt. Vanaf het eindpunt van 
de bus steken we de rivier over en lopen we 
de grote winkelstraat in, de Acera del Darro. 
Deze komt al snel uit op een van de twee 
belangrijkste hoofdstraten van Granada, 
de Reyes Católicos, ofwel de weg van de 
‘Katholieke Koningen’. Zo worden Isabella 
van Castilië en Ferdinand van Aragón aan-
geduid, die niet alleen door hun huwelijk een 
groot deel van Spanje verenigden, maar ook 
in 1492 Granada na een lange belegering 

Tegelwand en gerestaureerd stucwerk in het Alhambra

2
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CAMPINGS EN CAMPERPLAATSEN

ÁGUILAS
Camping Bella Vista

12

COÖRDINATEN 37.3919, -1.60959
ADRES Ctra. De Aguilas-Vera, Km 3
 30880 Águilas
TELEFOON 0034 968449151 
WEBSITE www.campingbellavista.com
E-MAIL info@campingbellavista.com
LIGGING rustig
OPEN hele jaar
TARIEF * € 21,95
  
PLUS EN MINPUNTEN

+   ruime plaatsen
+   sanitair
-    weinig sfeer

BESCHRIJVING

Kleine camping aan de buitenkant van 
Águilas gelegen. Vierkante grintbak, die 
er niet slecht uitziet, maar wel enigszins 
sfeerloos. Bij alle plaatsen zijn stangen waar 
zomers doeken tegen de zon over gespan-
nen worden. Ze zijn redelijk hoog, dus 
de camper past eronder. De plekken zijn 
afgebakend met heggetjes, aan de zijkant 
volgroeide heggen, in het midden zijn ze net 
aangeplant. Mooie ruime plekken. Sanitair is 
prima, schoon, warme douches met kraan. 
Klein winkeltje bij de receptie. Het beschei-
den zwembadje ziet er netjes uit. Vanaf de 
camping fietsen we naar het dorp/stad (wel 
kleine heuvel aan het begin). Honden toege-
staan. Piepklein speeltuintje.

MAZARRON
Area Cámper

11

COÖRDINATEN 37.58923, -1.29115
ADRES Ctra. Mazarrón , al Puerto,  
 Km 2,5, 30870, Murcia 
TELEFOON 0034 622882311 
WEBSITE areacampermazarron.com
LIGGING noordelijk van Mazarron,   
 langs de RM-332
OPEN hele jaar
TARIEF * € 12

BESCHRIJVING

Mooie nieuwe camperplaats in het 
binnenland, niet ver van de kust en de 
jachthaven van Mazarron.
De CP heeft alle voorzieningen en zelfs 
een moois aangelegd zwembad, met 
kunstgras ligweiden.
Het kan er wel heel druk zijn en dan sta 
je, zelfs met 150 beschikbare plaatsen 
toch weer tamelijk boven op elkaar.

* Alle genoemde tarieven november 2022, camper 2 personen, per nacht,  
incl.elektra; laagseizoen / hoogseizoen

13 ANIBAL 
CP Águilas

SAN JOSÉ
Camping Los Escullos

15

COÖRDINATEN
ADRES

TELEFOON
WEBSITE
E-MAIL
LIGGING
OPEN
TARIEF

36.802948, -2.077444
Campestur S.L
04118 San José (Almería)
00 34 950389811 
www.losescullossanjose.com
info@losescullossanjose.com 
In natuurpark
hele jaar
€ 18 / €32  (hoogseizoen 
minimum verblijfsduur 1 week)

COÖRDINATEN 37.388893, -1.615540
LIGGING omheinde plaats achter tank- 
 station. Vlak bij zee.
OPEN hele jaar
PLAATSEN ca. 40
TARIEF * € 10

Camperserviceplaats aanwezig. 
Aanmelden bij tanksstation.
Douche, wasmachine en droger aanwezig

PLUS EN MINPUNTEN

+   ligging
+   leuke sfeer
+   sanitair
-/+ veel grint, wielen zakken er beetje in weg

BESCHRIJVING

Mooie camping met terrassen en veel groen, 
o.a. palmen. Redelijke plaatsen in diep grint. 
Je staat dicht bij je over- en achterburen. 
De meeste plaatsen zijn overdekt met doek 
tegen de zon. Let op of de camper (en evt. 
schotel) onder het ijzeren geraamte past. 
Voor de zee moet je zeker 15 à 20 minuten 
lopen. De baai heeft zand met versteende 
duinen. De omgeving is prachtig. Wij vonden 
het de moeite waard om zeker een week te 
blijven staan. Er is een prima zwembad, een 
restaurant en kleine supermarkt. Honden 
toegestaan. Wifi bij kampeertarief inbegre-
pen, prima bereik op hele camping.

14 SAN JOSĒ / NIJAR 
CP Cabo de Gata

COÖRDINATEN 36.81667, -2.14889
LIGGING Aan doorgaande weg AL-3108
TELEFOON 0034 673821888
WEBSITE Cabogatacamper.com
OPEN Hele jaar
PLAATSEN 50
TARIEF * € 15

Deze omheinde camperplaats ligt langs de 
doorgaande weg naar het stadje San José 
Je staat op grint en hebt weinig schaduw. 
Tevens word je omringd door de befaamde 
plastic kassen van de Costa Alméria.
Maar alle voorzieningen zijn aanwezig, incl. 
wifi. Goed uitgangspunt voor tochten in het 
natuurgebied.
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of dit altijd veilig is, betwijfelen we. Slechte 
ervaringen hebben we overigens niet, maar 
we zijn erg voorzichtig.
In kleinere plaatsen is het vaak mogelijk 
langs de straten te parkeren. En daar is 
parkeren vaak nog gratis. 

KAMPEREN

ACSI en ANWB
De twee belangrijkste organisaties die actief 
zijn op kampeergebied komen we beide 
tegen in Spanje. Beide hebben een voor-
deelkaart, waarmee je buiten het seizoen 
kampeert voor een vast bedrag ‘all in’, d.w.z. 
2 personen, caravan of camper met elek-
tri-citeit. Het tarief voor 2022 is max. €22.
Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat 
de acceptatie van ANWB Camping Key snel 
terrein wint, ook in Spanje en Portugal. Zie 
ook de informatie op de vorige pagina over 
de NKC camperplaatsen app.

Als je een paar dagen op kampeerterreinen 
staat, kan een inloopmat goed van pas 
komen. De ondergrond is vaak zanderig en 
stoffig en ook klein grind is soms vervelend, 
omdat je het mee de camper in loopt.
Als je veel aan de kust staat, is een klein 
windscherm, aansluitend aan de luifel, geen 
overbodige luxe. De luifel uiteraard goed 
vastzetten met spanbanden. En natuurlijk 
kan in zonnig Spanje ook een parasol van 
pas komen.

Gas in Spanje
Gasflessen kunnen nergens in Spanje 
worden gevuld. Voor diegenen die lang in 
Spanje verblijven is er tegenwoordig een 
goede oplossing: veel campings leveren 
groene kunststof gasflessen die met een 
ruilsysteem werken. Is de fles leeg dan ruil je 
hem om bij een volgende camping. 
Wij gebruiken overigens 2 propaanflessen 
van 11 kg, waarmee we 8 weken ruim-
schoots uitkwamen, ondanks een paar zeer 
koude dagen.

PRIJSNIVEAU
Veel zaken zijn in Spanje goedkoper dan 
in Nederland. Boodschappen doen in de 
supermarkt kan voordelig zijn, maar extra 
aantrekkelijk is het om levensmiddelen, 
groenten en vlees in kleine dorpswinkels of 
op markten te kopen. Vaak supergoedkoop 
en lekker vers.
Het loont ook de moeite om te kijken naar 
kleding en schoenen. In diverse steden (niet 
in Barcelona) ontdekten we dat kleding veel 
goedkoper is dan bij ons. 

Eten en drinken
Spanjaarden eten overdag tussen 2 en 4 
uur. Het leven komt dan stil te liggen, be-
halve in restaurants en op terrassen. 
Aan de kust is verse vis verkrijgbaar in 
veel soorten: sardines, rode mul, dorade, 
zeebaars etc.
Salades zijn vaak zeer eenvoudig, maar hoe 
meer toerisme, des te meer keus.
Op straat worden in stalletjes vaak deegwar-
en verkocht, die als tussendoortje lekker 
vullen.
En natuurlijk eet je vanaf ca. 4.30 uur overal 
Tapas. Aangeklede hapjes, minisalades, 
minisandwiches met vis of schelpdieren. 
Noem maar op. Heerlijk, met een glas witte 
of rode wijn erbij. Je koopt ze per stuk, 
of bijvoorbeeld per 3 voor 10 tot 12 euro. 
Daarmee houd je het uit tot etenstijd. Als je 
uit wilt eten is dat op z’n vroegst mogelijk 
vanaf 20.00 uur.

ALGEMEEN INFORMATIEADRES
Spaans Verkeersbureau, Laan van Meerder-
voort 8-A,  2517 AJ Den Haag. 
www.spanjevakantieland.nl 
E-mail:  infolahaya@tourspain.es

INFORMATIE ADRESSEN, PRIJZEN & OPENINGSTIJDEN

ROUTE 1 - OOSTKUST
N.B. Hieronder vermelde toegangsprijzen zijn van 2022 en 
kunnen tussentijds wijzigen.

CADAQUÉS
Casa-museu Salvador Dalí 
www.salvador-dali.org
Portlligat, E-17489 Cadaqués 
Open: jan.- half jun. en half sept.- dec. 
10.30-18 uur; half jun.-half sept. 9.30-21 uur. 
Maandag  gesloten en gesloten van 1 jan-10 
feb. Prijs €15, voor 65+ €9.

L’ESCALA
Ruinas Griegas de Empuries 
17130 Empuries, Escala, L’ (Girona)
Open: okt.-mei dagelijks van 10-18 uur, van 
jun.-sept. dagelijks 10-20 uur. Prijs €5.

BARCELONA
Casa Milà
Passeig de Gràcia, 92
Open: mrt.-okt. 9-20 uur, nov.-feb. 9-18.30 
uur. Prijs €25
Casa Battló
Passeig de Gràcia, 43
Open: 9-20 uur. Prijs €25.

Parc Güell 
Carrer d’Olot, www.parkguell.cat
Open: sept.-mrt. 9.30-18 uur, mei-sept. 9-21 
uur. Prijs: €12 (let op combinatie tickets met 
de Sagrada Família).

Sagrada Família
Carrer de Mallorca, www.sagradafamilia.org
Open: okt.-mrt. 9-18 uur, apr.-sept. 9-20 uur
Prijs Basilica €25,70; 
Cathedral of Santa Eulalia
Plaça de la Seu 

Museo  d’Historia de la Ciutat
Plaça del Rei. 
Prijs €7, 65+ €5 
Open dinsdag t/m zaterdag 10-19 uur, zo n- 
en feestdagen 10-14.30 uur

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc, www.fundaciomiro-bcn.
org Open: okt.-jun. 10-18 uur, jul.-sept.  
10-20 uur. Prijs €13.

Museu d’Art Contemporani (MACBA)
MACBA Plaça dels Àngels, 1, 
www.macba.cat
Open: 10-20 uur, zaterdag 10-20 uur, 
zondag 10-15  uur, dinsdag gesloten. 
Prijs € 11. Combi ticket 6 musea €35. Zie 
www.articketbcn.org/en/barcelonamuseums

Palau de Musica Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6, 
www.palaumusica.cat
Rondleidingen dagelijks van 10-15.30 uur. 
Prijs €30.

VALÈNCIA
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Av. Autopista del Saler, www.cac.es
Open: 10-19 uur, in hoogseizoen tot 21 uur. 
Prijs Hemisféric €8, Museo de las Ciencias 
€12, Oceanogràfic €32,20. Voor 65+ gelden 
kortingen. Er zijn diverse combinatie-tickets 
verkrijgbaar. Zie de website.

Fallero Museo
Monteolivete 4, www.fallas.com
Opern dinsdag - zaterdag 10-19 uur 
Zondag 10-14 uur, prijs €2 
Maandag gesloten

Mercat Central
Plaza Ciudad de Brujas, 
www.mercadocentralValència.es
Open: dagelijks tot 7.30-15 uur, 
zondag gesloten.




