
 
Asociación Iberoamericana de Eindhoven organiseert:  
 
 
 
 
Programma 6-daagse architectuurreis naar Modern Madrid  
 

Sinds 2011 organiseren wij ieder jaar tenminste 1 architectuurreis naar Spanje. In 2011 waren wij in Barcelona en 
Valencia, daarna in Madrid en Toledo, in Sevilla en Córdoba en 2014 in Castilla y León. We reisden tweemaal naar 
Bilbao en Burgos en tenslotte verbleven wij in 2016 ook twee keer in Galicia met Santiago de Compostela als 
stralend middelpunt. Dit jaar gaan we in oktober naar Asturias maar eerst gaan we in april 2017 Modern Madrid 
bekijken.  
 

We worden ter plaatse weer begeleid door Suzanne Roelofs.  
 
Wij blijven 5 nachten in hotel Mediodia dat gelegen is naast het Museo Reina Sofia en 
tegenover Estación Atocha. We vliegen met op 8 april 2017 om 18:35 uur uit Amsterdam 
rechtstreeks naar Madrid. Donderdag daarop vertrekken we om 15:00 uur uit Madrid en zijn 
dan om 17:35 uur weer in Amsterdam. U bent vrij om andere vluchten te boeken (denk in 
dat geval ook aan vervoer tussen luchthaven en hotel). Ook kan het zijn dat u vanwege de Semana Santa langer in 
Madrid wilt blijven. Ook dat is prima. U hoeft natuurlijk ook niet per se 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.  
 

Sinds februari 2016 is de Asociación 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. In onze Reisvoorwaarden staat onder 
andere dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afsluiten van een reis- en/of 
annuleringsverzekering. De Asociación kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Leest 
u vooral onze reisvoorwaarden goed voordat u zich aanmeldt.  
 

De kosten voor deze reis zijn afhankelijk van het aantal deelnemers omdat sommige kosten van de reis, zoals het 
vervoer ter plaatse en de vergoeding voor onze gids, hoofdelijk worden omgeslagen. Deze reis kost 545 euro per 
persoon exclusief de vlieggreis. De éénpersoonstoeslag bedraagt 135 euro. Lunch en diner, en uiteraard uw 
persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. De maximale groepsgrootte is 24 personen. Niet-leden van de AIE zijn 
ook van harte welkom om mee te gaan op deze reis maar zij dienen lid te worden en hun contributie van 27 euro 
te voldoen. 
  
Als u zich hebt aangemeld wordt u per email 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 op geen enkele wijze van de AIE 
worden teruggevorderd. De webmaster van de AIE is bereid om assistentie te verlenen bij de boeking van het 
vliegticket. U dient uw inschrijving te bevestigen door een kopie van uw e-ticket naar de AIE-webmaster te sturen.  

Op de volgende pagina’s geven wij u een indruk van wat we gedurende die 6 dagen 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 doet u dat niet indien u niet in staat bent om 
tenminste anderhalf uur te wandelen in een rustig tempo. 

Suzanne en Peter

 

 

http://suzanneroelofs.com/
http://www.mediodiahotel.com/habitaciones/
http://aie-eindhoven.nl/architectuurreis5?view=form
http://www.vvkr.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://aie-eindhoven.nl/images/files/Reisvoorwaarden.pdf
http://aie-eindhoven.nl/webmaster5?view=form


Dag 1 (zaterdag): Reizen van Amsterdam Schiphol naar Madrid 

We reizen met de Spaanse maatschappij Air Europa. We vertrekken op 8 april 2017 met Air Europa vlucht UX 1094 
om 18:35 uur uit Amsterdam en vliegen rechtstreeks naar Madrid waar we op terminal 2 aankomen. Daar worden 
we met de bus opgehaald en naar ons hotel Mediodia gebracht. Naar verwachting zijn we niet voor 22:15 uur in 
het hotel. Na uw kamersleutels te hebben ontvangen bent u vrij om in buurt eventueel een hapje te gaan eten. 

Dag 2 (zondag): Madrid centrum  

Madrid heeft vele verrassende kanten zoals we zullen zien. Sommige monumenten zijn bekend, andere minder. 
Van beide soorten zullen we er tijdens deze reis veel tegenkomen. We beginnen vandaag bij onze buren, namelijk 
bij de door Jean Nouvel bedachte uitbouw van het Museo Reina Sofia. We steken Carlos V over en bezoeken het 
op zeer bijzondere wijze gemoderniseerde treinstation Atocha. Na stilgestaan te hebben bij het monument voor 
de slachtoffers van de aanslag op 11-03-2004 lopen we door het Retiropark naar de koffie bij het Prado. Op onze 
weg naar het drukke centrum van Madrid zien we onder andere het het Caixa Forum en het pas gerenoveerde 
Centro Centro Cibeles. En dan zijn we in de beroemdste straat van Madrid, de Calle Gran Vía waar we vast wel een 
lunchplekje zullen vinden. Daarna vervolgen we onze weg en zien het overbekende Edifico España op de 
gelijknamige Plaza, maar ook staan we even stil bij de enige pure art deco benzinepomp van Madrid. Moe maar 
voldaan nemen we de metro naar ons dichtbij gelegen hotel, of misschien willen sommigen ergens anders heen. 

    

   

Dag 3 (maandag): Madrid Centrum NO  

Het wordt een heel bijzondere dag vandaag. We bezoeken een van de meest spectaculaire hotels van Madrid, of 
wellicht van heel Europa. Vrijwel alle beroemde architecten hebben aan de bouw van het Silkenhotel meegewerkt. 
Exclusief voor de AIE krijgen we binnen een avontuurlijke excursie en wellicht zelfs een kopje koffie. Daarna lopen 
we door het financiële hart van Madrid in het AZCA centrum. Vlak voor het stadion van Real Madrid nemen we de 
taxi naar Museo del Prado waar we nu wél naar binnen gaan. Na een korte uitleg van Suzanne over de architectuur 
van het gebouw aan de binnenkant is iedereen vrij om aldaar te lunchen en/of naar de expositie te gaan kijken. Na 
afloop kunt u op eigen gelegenheid in ruim 10 minuten naar ons hotel lopen. 

   

Dag 4 (dinsdag): Los alrededores  
 
Vandaag nemen we de bus en gaan we enkele prachtige architectuurwerken buiten het centrum van Madrid 
bekijken. We beginnen oostelijk van het centrum en rijden vandaar naar het noorden waar we na enkele 



spectaculaire gebouwen gezien te hebben tegen koffietijd aankomen bij de beroemde Terminal 4 van het vliegveld 
Adolfo Suárez Madrid Barajas. Na de koffie wordt het zo mogelijk nóg spectaculairer met het door een Nederlands 
architectenbureau neergezet appartementengebouw Mirador met de ‘verticale patio’. Na ook nog het 
hoofdkantoor van Heineken in Spanje te hebben bewonderd komen we aan bij de Cuatro Torres, het nieuwe 
businessdistrict van Madrid dat we uitgebreid gaan bezichtingen. Of de vijfde toren klaar is als wij er zijn is hoogst 
onwaarschijnlijk. Daarvoor zullen we dus nog een keertje terug moeten komen. Na de door de AIE aangeboden 
lunch tussen de Cuatro Torres brengt de bus ons nog naar de Torres Kía, die het embleem van het moderne 
Madrid vormen. Als dit niet ‘Madrid Moderna’ was! 
 

    

 
Dag 5 (woensdag): Madrid Río en Carabanchel 
 
Eerder deze week waren we in het traditionele Parque de Retiro. Vandaag zien we een prachtig modern park dat 
in Madrid recentelijk is aangelegd en waarbij de invloed van een Nederlands architectenbureau groot is geweest. 
De binnenste rondweg van Madrid, de M30, heeft men verplaatst naar een tunnel onder de grond. Daardoor is er 
boven de grond een prachtige ruimte ontstaan langs de oevers van de Rio Manzanares. Deze ruimte is besteed aan 
het creëren van een prachtig langgerekt park, het Parque de Arganzuela dat we gedeeltelijk gaan bewandelen. Na 
de koffie in het oude slachthuis nemen we de metro naar Carabanchel alwaar wij een indruk hopen te krijgen van 
zo’n groots opgezette nieuwbouwwijk van Madrid waarvan er zoveel zijn. We bespreken het projectplan en zullen 
stilstaan bij enkele bijzondere moderne architectuurkunststukken. Dan nemen we de metro terug naar ons hotel 
of ergens anders heen als u dat wilt want we hebben de rest van de middag vrij.  

   

U hoeft zich in Madrid nooit te vervelen. Hier zijn slechts enkele suggesties: een bezoekje aan een van de musea: 
Reina Sofia, Thyssen Boremiza of Sorolla, of het Museo Arqueológico waar men ‘la Dama de Elche’ bewaart. Of 
wellicht wilt u terug naar het Estadio Bernabeu, de Plaza Mayor bewonderen of gaan slenteren over de Plaza del 
Sol, het kloppend hart van Madrid? Wilt u Madrid vanaf de Faro de Moncloa bekijken of Centro centro Cibeles van 
binnen zien? Of gaat u liever naar het Palacio Real of naar de Spaanse opera in het Teatro de la Zarzuela? U zegt 
het maar en wij helpen u het te vinden! 

 
Dag 6 (donderdag): Reizen  
 
En dan is ons korte bezoek aan Madrid helaas weer voorbij. De ochtend hebt u nog vrij en dan vliegen we om 
15:00 met Air Europa vlucht UX 1093 uit Madrid (Terminal 3) weer terug naar Amsterdam Schiphol alwaar wij om 
17:35 uur aankomen. 


