
 
Asociación Iberoamericana de Eindhoven organiseert:  
 
8-Daagse architectuurreis naar Extremadura 
 
In 2011 organiseerden wij voor de eerste keer een architectuurreis. We waren al op 
veel plekken maar in Extremadura waren we nog nooit. Cáceres wordt onze vaste 
standplaats. Vandaar uit bezoeken we steden als Mérida, Plasencia, Badajóz en 

Trujillo met een kort uitstapje naar het Parque de Monfragüe. Het hotel waarin we verblijven in Cáceres is 4-
sterrenhotel Granhotel Don Manuel op 5 minuten lopen van de Plaza Mayor. 
 
Ter plaatse worden we zoals gewoonlijk weer begeleid door Suzanne Roelofs, onze eigen specialiste op het gebied 
van de geschiedenis, de cultuur en in het bijzonder van de moderne architectuur.  
 
Er zijn 2 reizen: zaterdag 2 tot 9 oktober en zaterdag 16 tot 23 oktober.  
Vertrek van Amsterdam naar Madrid.  
Kosten:  bij 24 deelnemers ongeveer 800 euro per persoon.  
Inclusief: hotelkamer (dubbel gebruik), ontbijt, entrees en reiskosten ter plaatse.  
Eénpersoonstoeslag: ongeveer 200 euro. 
Niet inbegrepen:  vliegticket en bagage, lunch en diner.  
Maximale groepsgrootte: 24 personen.  
Minimale groepsgrootte: 15 personen. 
 
Niet-leden van de Asociación zijn van harte welkom om mee te gaan op deze reis maar dienen lid te worden en de 
contributie van 27 euro te voldoen. 
  
Als de reis doorgaat krijgt u persoonlijk bericht en wordt u verzocht uw eigen vliegticket te bestellen. Indien u 
mocht besluiten, na boeking om toch niet mee te gaan dan kunnen de kosten van de vliegreis niet van de AIE 
worden teruggevorderd. U dient daarna uw inschrijving te bevestigen door een kopie van uw e-ticket naar de AIE-
webmaster te sturen. De webmaster van de AIE is bereid om assistentie te verlenen bij de boeking van het 
vliegticket. 

U bent zoals altijd vrij om andere vluchten te boeken (denk in dat geval ook aan vervoer tussen luchthaven en 
hotel). Boek geen vlucht voordat u bericht hebt gekregen dat u mee kunt want de reis kan volgeboekt zijn (of 
niet doorgaan). Natuurlijk hoeft u niet aan de dagexcursies deel te nemen. Weliswaar wordt iedere dag een 
afspraak gemaakt om gezamenlijk ergens te gaan lunchen en/of dineren, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen 
op pad te gaan.  
 
U kunt zich opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen, maar lees voordat u dat doet eerst onze 
Reisvoorwaarden! Daarin staat staat onder andere dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afsluiten van een 
reis- en/of annuleringsverzekering. De Asociación kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ook zijn er dit 
jaar aanvullende voorwaarden in verband met mogelijke overheidsmaatregelen. 
 
Op de volgende pagina’s geven wij u een indruk van wat we die week gaan bezoeken. Uiteraard is dit een verre 
van volledig overzicht en er kunnen tot op het laatste moment nog veranderingen worden aangebracht. 
 
Wij zouden het erg leuk vinden als u met ons meegaat, maar doe dat niet indien u niet in staat bent om anderhalf 
uur achtereen te wandelen in een uiterst rustig tempo. 
 
Suzanne en Peter 

Sinds februari 2016 is de AIE lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties 
(www.vvkr.nl). Ook zijn wij aangesloten bij het garantiefonds GGTO, zie www.stichting-
ggto.nl. De AIE brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 
15 per boeking in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, 
wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.  
 
 
 

  

 

 

https://www.granhoteldonmanuel.com/en/
http://suzanneroelofs.com/
https://aie-eindhoven.nl/architectuurreis5?view=form
https://aie-eindhoven.nl/images/files/Reisvoorwaarden.pdf
http://www.vvkr.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/


Dag 1 (2 en 16 okt) 

Reizen van Amsterdam Schiphol naar Cáceres 

Iedereen is vrij om te reizen naar Cáceres en zich te melden bij ons hotel. Als u niet meevliegt met de groep, laat 
dit dan even weten aan de reisleiding! 

We vliegen van Amsterdam naar Madrid, beide keren met Iberia om  12.05 uur en komen daar 2 uur en 45 
minuten later aan.  

LET OP: vluchttijden kunnen wijzigen! 

We verzamelen bij de bagageband in Madrid en zo gauw iedereen zijn koffer heeft gaan we gezamenlijk naar 
buiten en lopen we naar de parkeerplaats waar de bus die ons naar Cáceres zal brengen op ons staat te wachten. 
Die busrit duurt ongeveer 3 uur.  

Na het inchecken in het hotel zijn we vrij om te gaan en staan waar we willen. Het oude stadscentrum is op 
loopafstand. Voor degenen die gezamenlijk de stad in willen, spreken we geheel vrijblijvend een tijd af in de lobby 
van het hotel.  

Dag 2: Cáceres (3 en 17 okt) 

Cáceres is de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Extremadura en heeft bijna 100.000 inwoners. Het 
mooiste gedeelte van de stad bevindt zich in de oude stadswijk die er vrijwel nog precies hetzelfde uitziet als 400 
jaar geleden. De stad werd in 1985 op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.  

We maken vandaag 3 korte wandelingen tijdens welke wij deze prachtige oude wijk en de directe omgeving ervan 
zeer goed gaan bekijken en bespreken. De eerste wandeling eindigt op de Plaza Mayor waar we al genietend van 
een kopje koffie de ommuurde binnenstad van buitenaf kunnen bewonderen. Tijdens de tweede wandeling gaan 
we de renaissancestad in en bezoeken we het Palacio de las Veletas waarin het Museo de Cáceres is gevestigd. Na 
de lunch die overigens op Spaanse tijden (na twee uur ’s middags) zal plaatsvinden, gaan we nogmaals deze 
imposante wijk in en beëindigen we deze dag met een bezoek aan de uit de 13e eeuw stammende kathedraal.  

   

’s Avonds spreken we geheel vrijblijvend af in de lobby van het hotel. Degenen die op het afgesproken tijdstip daar 
zijn gaan gezamenlijk een plekje zoeken om van het avondeten en van elkaar te genieten. Anderen doen dat op 
eigen gelegenheid. Waar u ook voor kiest, het is altijd goed. 

Omdat op maandag de musea in Spanje dicht zijn vervolgen we ons bezoek aan Cáceres op dinsdag. We gaan eerst 
naar 

Dag 3: Plasencia (4 en 18 okt) 

 
Plasencia ligt in het noorden van Extremadura en is door koning Koning Alfons VIII gesticht in 1189 onder de naam 
"Ut Deo Placet" (Moge het God behagen). De stad is gelegen op een ronde bergtop, waar de rivier de Jerte in een 
diepe kloof omheen loopt. De stad heeft ter verdediging van de grens van het koninkrijk een van 68 torens 
voorziene dikke stadsmuur die nog grotendeels in tact is. Na aankomst wandelen we door een van de 6 poorten in 
de muur naar de gezellige Plaza Mayor voor een kopje koffie. Onze stadswandeling eindigt bij de oude en nieuwe 
kathedralen want er zijn er twee! Na de lunch bekijken we eerst nog het ultramoderne congrescentrum en op de 
terugweg van dit ongeveer 40 duizend inwoners tellende stadje bezoeken we met de bus nog een modern 
monument in Malpartida en stoppen we misschien nog even in het Parque Nacional de Monfragüe.  



    

Dag 4: Cáceres (5 en 19 okt) 

De oude stad van Cáceres is zeer imposant maar deze stad heeft veel meer te bieden. Daarvoor moeten we echter 
een beetje verder weg. Eerst worden de liefhebbers door de bus weggebracht voor een wandeling van een uur 
door natuurpark Los Barruecos  waarna we met de hele groep het in dat park gelegen Museo Vostell bezoeken. 
Nog vóór de lunch bekijken we onder andere het splinternieuw politiebureau en het pal ernaast gelegen Centro de 
Salud. Na de lunch genieten we nog tijdens een rondrit door Cáceres van onder andere de moderne gebouwen van 
de universiteit. En misschien is het dan ook wel tijd om ons eigen moderne hotel eens wat beter te bekijken!  

   

Dag 5: Mérida (6 en 20 okt) 

Mérida is de door toeristen meest bezochte stad in Extremadura. Dat komt ongetwijfeld door de vele resten van 
de Romeinse beschaving die hier te bezichtigen zijn. Zo staat er een nog vrijwel geheel intact amfitheater dat wij 
natuurlijk ook bezoeken. Maar behalve dit en prachtige stadspaleizen zien we in Mérida ook moderne architectuur 
zoals de nieuwe bibliotheek en het Congrescentrum. Wij komen echter ook voor het prachtige, door sommigen 
‘het mooiste museum ter wereld’ genoemde Museo de Arte Romano van niemand minder dan Rafael Moneo. En 
natuurlijk hebben we aandacht voor kunstwerken zoals de Siete Sillas. Kortom, het wordt een onvergetelijk bezoek 
aan deze prachtige stad! 

   

Dag 6: Badajóz (7 en 21 okt) 

Badajóz heeft 150.000 inwoners en is daarmee de grootste stad van Extremadura. Er is in het verleden hard en 
vaak gevochten om deze dicht tegen de Portugese grens gelegen stad. Het laatst nog in de Spaanse burgeroorlog. 
Dat heeft zijn sporen achtergelaten. Veel toeristen gaan niet naar Badajóz omdat ze misschien denken dat er niet 
veel te zien is. Zij hebben ongelijk! Het is zelfs een moeilijke puzzel om alle bijzondere monumenten in Badajóz op 
één dag te zien maar we gaan het proberen. We beginnen ons bezoek op de hoog gelegen prachtige Plaza Alta 
onder het kasteel en dalen na de koffie af naar de binnenstad. We bespreken het stadsplan Cielo y Suelo en zien 
de Giraldillo. Ondanks de verwoestingen zijn sommige prachtige huizen in de modernistische en art deco-stijl 
bewaard gebleven waarvan we vele op onze wandelingen door de stad zullen zien. Op de terugweg gaan we met 
de bus nog even langs bij een aantal moderne monumenten zoals het Congrespaleis. Dit is een lange dag maar na 
afloop hebben we héél veel van deze voor velen onbekende stad gezien! 



    

Dag 7: Trujillo (8 en 22 okt) 

 
Prachtig ligt dit authentieke stadje op een heuvel in het landschap dat we al van verre vanuit de bus op nauwelijks 
een half uur rijden van Cáceres, kunenn zien liggen. Vandaag geen moderne architectuur maar veel historische 
gebouwen waaronder de paleizen van conquistadores, de aanvoerders van de Spaanse troepen tijdens de 
verovering van Zuid Amerika. Een paar kwamen hier vandaan en we zullen u er alles over vertellen. De bus kan niet 
tot in te centrum komen dus moeten we 10 minuten bergop wandelen. En dan drinken we uiteraard eerst een 
kopje koffie op de prachtige Plaza Mayor. Na een stadswandeling van anderhalfuur en wellicht nóg een kopje 
koffie gaan we terug naar Cáceres waar we de rest van de dag vrij hebben. 

   
 
Traditioneel zullen wij ’s avonds gezamenlijk genieten van het ‘potverteren’ als er tenminste nog iets in ‘de pot’ 
zit…………… 
 

Dag 8 (9 en 23 okt): van Madrid naar Amsterdam Schiphol  
 
Helaas, ook deze architectuurreis naar Extremadura is weer bijna voorbij. Wij hopen dat u er evenveel van genoten 
hebt als wij. We worden deze morgen bij ons hotel opgehaald door onze bus voor een reis van ongeveer 3 uur 
naar de luchthaven van Madrid.  

9 october: 15.00 uur UX 1093 Air Europa 
23 october: 12.50 uur KL 1702 KLM 

Tot slot 

Deze brochure geeft slechts een eerste indicatie over wat we allemaal gaan doen want dat is teveel om op te 
noemen. Na de reis krijgt u een schriftelijke samenvatting van wat we allemaal gezien hebben. 

U kunt zich voor deze reis opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. Wacht u alstublieft 
met het boeken van de vliegreis totdat u bericht hebt gekregen dat de reis definitief doorgaat. Als u daarna uw 
ticket heeft geboekt stuurt u een kopie aan de AIE-webmaster. Als u dat hebt gedaan en/of de aanbetaling 
overgemaakt bent u definitief aangemeld. Ook voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij webmaster@aie-
eindhoven.nl.  

Namens de Asociación Iberoamericana de Eindhoven, 

Peter Kivits en Suzanne Roelofs 

https://aie-eindhoven.nl/architectuurreis5?view=form
mailto:webmaster@aie-eindhoven.nl
mailto:webmaster@aie-eindhoven.nl

