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Groepsreis 8-daagse Vliegvakantie Costa Blanca Zuid 
 
Met Geert trek je naar een plek aan de Costa 
Blanca Zuid waar Vlamingen thuis zijn. Er worden 
in Orihuela Costa en de urbanisaties daarrond 
massaal veel appartementen en woningen verkocht 
aan Vlamingen. De locatie van het Hotel Zenia **** 
in Orihuela Costa is uniek. Het ligt letterlijk op een 
rots tussen twee stranden. Wij reserveerden voor 
jullie kamers met balkon en zicht op zee.  
 
Verwacht dus geen massatoerisme en ook geen 
winkeltjes en bars rond je hotel. Op de stranden zijn 
er wel gezellige strandbars, soms met optredens, 
enkel overdag. ‘s Avonds is er muzikale animatie in 
de bar van het hotel. Er is een heel mooi 
kustwandelpad dat je via de ruwe kustlijn 
kilometers ver doet wandelen. Voor een massa 
winkels hoef je maar 20 minuten te stappen of 
neem je de taxi. Boulevard Zenia is opgebouwd als een dorp met 150 winkels en veel restaurants. 
 
Orihuela Costa ligt ook ideaal om uitstappen te maken naar heel mooie plaatsen. Zo hebben we vijf 
uitstappen gepland die allemaal op minder dan een uur rijden liggen: Alicante, Elche, Murcia, Orihuela, 
Torrevieja en Cartagena. Een zeer gevarieerd programma met voldoende vrije tijd om te genieten. Meer 
details over ons programma lees je op de volgende pagina. 
 
Inbegrepen 

• 7 nachten in kamer met zeezicht en balkon in Hotel Zenia **** in Orihuela Costa 
• Verblijf in half pension (ontbijt en diner in buffet) 
• Alle uitstappen met privé bus zoals beschreven in het programma 
• Bezoek zoutmeren Torrevieja met treintje, palmentuin in Elche, expo Semana Santa in Orihuela 
• Lokale gidsen (2 uur, Engelstalig) in Alicante, Murcia en Cartagena 
• Transfers per privé bus: van de luchthaven naar het hotel en terug 
• Vlucht Brussel-Alicante h/t met Brussels Airlines 
• Nederlandstalige begeleiding vanaf de check-in op Zaventem tot aankomst in Zaventem 
• Digitale gids van de regio + boekje met info en kaarten van de steden die je bezoekt (krijg je op de 

luchthaven) 
 
Geldigheid 
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer met balkon en zeezicht 
 
Vertrek op woensdag 20/09/23 en terugreis op woensdag 27/09/23: € 1730 
Single kamer: € 2060 
  
Optie: 
Luchthavenvervoer van 1 tot 7 personen: 115 euro/rit, thuisophaling in Oudenaarde 
OF vertrek vanop gratis parking bij kantoren Scheldevallei 
Annulatieverzekering aan 6,5% van de reissom en/of bijstandsverzekering: 25 euro/persoon 
 
Vluchturen (onder voorbehoud):  
Woensdag 20/09/23, Brussel-Alicante: 06u00 - 08u25 
Woensdag 27/09/23, Alicante-Brussel: 09u15 - 11u45 
Inclusief ruimbagage: max. 23 kg. 
 
Reserveer nu deze vliegvakantie:  
bel 055 31 12 40 of mail info@scheldevallei.be 
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Programma: 
 
Dag 1: Vlucht Brussel - Alicante + transfer naar het 
hotel (1u. rijtijd) 
Aankomst in het hotel rond 10u30. Geert geeft 
jullie een rondleiding in het hotel en de omgeving. 
Na de vrije lunch (kan in het hotel) zijn de kamers 
beschikbaar. 
 
Dag 2: Namiddaguitstap naar Torrevieja (10 km) 
waar je met een treintje de zoutmeren gaat 
bezoeken. Je komt langs zoutbergen tot 20 meter 
hoog. Daarna kan je genieten van wat vrije tijd in 
het centrum van Torrevieja. 
 
Dag 3: Daguitstap naar Alicante: de lokale gids brengt jullie tot bij de belangrijkste bezienswaardigheden 
van deze stad. In de namiddag ben je vrij om de stad te verkennen. Geert toont jullie de shoppingstraten. 
 
Dag 4: Vrije dag. Langs de kustlijn is er een mooi kustwandelpad aangelegd, bovenop de ruwe rotsen. Via 
Cabo Roig kan je zo tot het strand en de jachthaven van Campoamor wandelen. Onderweg kom je langs 
verschillende stranden met strandbars. Of je trekt een dagje naar het bekende Shoppingcenter Zenia 
Boulevard, op 20 minuten wandelen van het hotel. Het is opgebouwd als een dorp met winkelstraten, zo’n 
150 winkels zijn er en een tiental restaurants. Of je kan genieten van de rust aan het hotel … 
 
Dag 5: Daguitstap naar Elche, de stad van de palmbomen. We bezoeken de bekende palmentuin ‘El Huerto 
del Cura’. Daarna neemt Geert jullie mee in de stad en kom je zo in de Palmeral of gemeentelijk park, ook 
vol met palmbomen, de basiliek en tot bij het beeld van ‘La Dame de Elche’. Het verhaal van die dame krijg 
je ook te horen. Er is vrije tijd voorzien. 
 
Dag 6: Daguitstap naar Murcia: de lokale gids brengt jullie tot bij de belangrijkste bezienswaardigheden van 
deze stad. In de namiddag ben je vrij om de stad te verkennen. Geert toont jullie de shoppingstraten. 
 
Dag 7: Daguitstap Orihuela en Cartagena. In de voormiddag breng je een bezoek aan de unieke expo over 
La Semana Santa in Orihuela. Geert geeft jullie uitleg over deze grote processies in de week voor 
paaszondag.  Daarna gaat het richting Cartagena, een historische havenstad die zowel 2000 jaar geleden als 
bij de burgeroorlog van de jaren ‘30 een belangrijke rol heeft gespeeld. Rondleiding door een lokale gids. 
 
Dag 8: Vroeg ontbijt en transfer naar de luchthaven. Vlucht Alicante - Brussel, met aankomst in Brussel 
rond de middag. 
 
Hotel:  
Het Hotel Zenia **** ligt op de kustlijn van Orihuela Costa, rechtstreekse toegang vanaf het hotel naar het 
strand (trap). Het hotel heeft een groot buitenzwembad en een wellness (betalend) met klein 
binnenzwembad. Wij reserveerden kamers met zicht op zee. Het zijn ruime kamers van ca. 27 m² met 
balkon. Kamers zijn uitgerust met frigo, airco, kluis, flatscreen-TV en een badkamer met douche. ‘s Morgens 
en ‘s avonds geniet je er van een zeer uitgebreid en afwisselend buffet met live cooking zone. In de grote 
bar is er verschillende malen per week een muzikale avond. 
 
Reserveer nu deze vliegvakantie:  
bel 055 31 12 40 of mail info@scheldevallei.be 
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Alicante, bewaakt door de rots en het kasteel 
 
Alicante is na Benidorm de grootste badplaats aan de Costa 
Blanca, in de Valencia regio. Overigens is Alicante ook 
hoofdstad van de gelijknamige provincie én is het als 
hoofdstad erkend van de populaire kustregio. Naar Alicante 
afzakken voor wereldbefaamde bezienswaardigheden te 
bezichtigen moet je niet zijn, maar wat je te zien zal krijgen 
tijdens ons geleid bezoek zal je toch niet ontgoochelen. 
Vooreerst geniet je er van aangename temperaturen 
omzeggens het ganse jaar door en zorgt de ligging in een 
baai voor extra bescherming. Alicante is gezellig om er te 
shoppen en te flaneren in de nauwe straatjes of langs de 
strandboulevard. Je komt tijdens je verkenning met onze 
gids zo al eens op een verrassend plekje. Wil je een goed 
overzicht dan moet je hogerop naar het kasteel dat als een 
‘brave huisvader’ waakt over de stad. Je hebt er een magistraal 360° uitzicht. Een aantal musea kan je ook 
binnenlopen. Grootse pracht in kerken moet je niet echt verwachten. Alicante moet het duidelijk hebben van 
het strand en zijn rots met het wakende kasteel. Ook dát kan mooi zijn. 
 
Wat je zeker niet mag missen is het mooiste pleintje van Alicante, Soho, met zijn unieke bomen. Het plein 
met de vele palmbomen is de beroemde Esplanada de España. Het lijkt alsof je er op een golvende 
marmeren mozaïeken vloer wandelt. Liefst 6 600 000 tegels liggen er, in drie kleuren en zo aangebracht dat 
ze een golvend effect teweegbrengen. heb je de gelegenheid ga dan zeker het oude stadhuis even binnen. 
Op de bovenverdiepingen kan je naar 3 zalen met een rijk bemeubeld interieur. 
 
Het Castillo de Santa Barbara (kasteel) is vrij toegankelijk, 
ook de vele expositieruimtes op het kasteeldomein. Het is 
nogal wat klimmen en dalen om tot bij de mooiste 
uitzichtpunten te komen. Binnen het domein is er een 
cafetaria/restaurant met een mooi terras. Kom je met de lift 
naar boven dan ben je uitgestapt op het middenplein. Dus 
een beetje klimmen voor het mooiste en grootste platform 
met een 360° zicht over de stad ((169 meter boven de 
zeespiegel), dan een beetje dalen om alle ruimtes en plekjes 
te bezoeken. Het kasteel is al dermate keren aangevallen, 
verwoest en heropgebouwd dat er een kakafonie ontstaan is 
van bouwstijlen. Van de Arabische citadel is behalve het 
bovenste deel nog weinig tastbaar overgebleven.  Zeker is 
wel dat de oudste elementen die vandaag nog te zien zijn uit 
de 11de eeuw stammen. Er zijn 4 niveau’s. Nog tot ver in de 
19de eeuw behield het kasteel zijn verdedigende functie. 
Het kwam dan nog in gebruik als gevangenis en vanaf 1961 werd het domein opengesteld voor het publiek. 
 
Alicante telt heel wat musea: MARQ – Museo Arquelogico Provincial (Provinciaal Archeologisch Museum), 
MUBAG – Museo de Bellas Artes Gravina (Museum voor Schone Kunsten), Museo de Aguas (Alicante 
Watermuseum), MACA – Museo de Arte Contemporáneo (Museum voor Hedendaagse kunst) en het Museo 
Volvo Ocean Race.  
Shoppers komen zeker in de Avenida Maisonnave aan hun trekken. Het is een van de belangrijkste 
winkelstraten in Alicante met de bekendste winkelketens en grootste merken. Er is ook nog een Mercado 
Central (overdekte markthal) en een shoppingcenter: Panoramis. 
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Torrevieja zoutmeren 
 
De zoutmeren van Torrevieja bezoek je met een treintje dat vertrekt in het centrum van de stad (Paseo de la 
Libertad). Er zijn twee grote zoutmeren en ze vormen samen het natuurpark 'Salinas de Torrievieja y La 
Mata', zo'n 3700 hectaren groot. Gedurende een 45 minuten krijg je uitleg (audioguide) over hoe men hier 
zout produceert, rij je langs de hoge zoutbergen en kan je eens uitstappen om het zout te voelen. Men heeft 
hier al zout geproduceerd sedert de 14de eeuw en dat is nu nog jaarlijks zo'n 600.000 ton.   
 
 
Elche, de stad van de palmbomen 
 
Wie naar Elche komt, wil ze gezien hebben, het 
palmbomenpark. En er zijn er meerdere in Elche. We 
brengen je naar de drie belangrijkste locaties. Het hoogtepunt 
zijn de palmbomen en botanische tuinen van Huerto del Cura 
(bezoek inbegrepen). Maar ook het centrum, de Villa Murada, 
heeft toch een paar bezienswaardigheden. Elche, gesticht 
door de Moren in de 10de eeuw, is de op één na grootste 
stad van de provincie Alicante. Drie troeven heeft het om 
mee uit te pakken. De reeds vernoemde palmbomen die zelfs 
als geheel UNESCO Werelderfgoed zijn, de dame van Elche 
en het Misteri d’Elx. Je verneemt er (bijna) alles over door 
Geert. Zo zitten cultuur, immaterieel erfgoed en natuur mooi 
met elkaar verweven. 
 
Het Parque Municipal is het grootste publieke park in Elche, ca. 6 hectare groot. Je vindt er een grote 
concentratie aan palmbomen van diverse soorten. Het levert de stad erkenning op als UNESCO 
Werelderfgoed. Tevens zijn er andere boomsoorten, enkele fonteinen, monumenten, beeldhouwwerken en 
typische landelijke huisjes te zien in het Parque Municipal. Elche heeft de grootste verzameling van 
palmbomen op Europees grondgebied. Hun aanwezigheid hier, het feit dat dit een Arabische erfenis is en 
het systeem van irrigatie is zo speciaal dat het fenomeen goed bevonden werd om als Werelderfgoedlijst van 
UNESCO opgenomen te worden.  
 
Een ander groot park waar je de irrigatie goed kan zien is 
achter het Museo del Palmerar en de Hort de Sant Placid. 
Het is een heel klein museum maar de tuin is gratis 
toegankelijk. Hoe en wat er gebeurt in een kwekerij van 
dadelpalmen kom je hier te weten. Hoe gebeurt het oogsten, 
wordt er iets gedaan met de palmbladeren, welke technieken 
worden gebruikt bij de kweek, enz. Video’s, touchscreens, 
infopanelen, … maken het je duidelijk. 
 
Tijdens deze reis is een bezoek aan El Huerto del Cura 
inbegrepen (vrij vertaald: hofje van de priester). Elke plek die 
met palmbomen begroeid is noemt men in Elche een ‘huerto’. 
Een piekfijn aangelegde botanische tuin van zowat 13.000 m² 
met geometrisch afgelijnde perkjes, met meertjes, tropische 
bloemen en planten, maar vooral dus ook palmbomen (zo’n 
1000-tal). Uniek onder de palmbomenkolonie is de Imperial 
dadelpalm. Die heeft liefst zeven stammen.  
 
We brengen ook een bezoek aan de stad en zoek kom je langs 'La Dama de Elche', het bekende plein 'La 
Glorieta' en het kasteel Palau d'Altamira. Het lijkt eerder op een burcht en huisvest nu het MAHE-museum 
(archeologie en geschiedenis van de stad). Tenslotte mag je zeker de Basilica de Santa Maria met 
uitkijktoren niet missen. 
 
 
 
 



 

Reizen Scheldevallei – Aglaia Travels – Fietelstraat 129 – B-9700 Eine-Oudenaarde 
Tel 055 31 12 40 – Fax 055 31 36 51 – info@scheldevallei.be – www.scheldevallei.be  
Scheldevallei NV – Verg. A1831 – BTW BE 0406.041.307 – RPR Oudenaarde 

Murcia, hoofdstad met veel kerken en pleinen 
 
Murcia is de hoofdstad van de gelijknamige regio. De stad 
telt niet minder dan 400.000 inwoners en heeft een enorme 
groei gekend in de laatste decennia. Om het mooiste van de 
stad te zien, brengen we je naar hartje van het oude 
centrum. Het wemelt er van de indrukwekkende historische 
gebouwen waarbij de vele kerken de hoofdrol opeisen. 
Tussen de 16de en 18de eeuw gonsde het hier van de 
bouwactiviteiten. Het zou ook de grootste bloeiperiode zijn 
die Murcia zou meemaken. Met onze gids zullen we je 
tonen dat de hoofdstad Murcia best mag gezien zijn in de 
regio …. Murcia.  
 
Het plein met de kathedraal en het bisschoppelijk paleis 
zal je het langst bijblijven. Het bisschoppelijk paleis werd in 
de 18de eeuw opgetrokken in een rococostijl. De kathedraal 
dateert van de 14de eeuw maar van die periode is er na een 
drastische verbouwing in de 18de eeuw niets meer te zien. Het is vooral de barokke gevel die je naar je 
fototoestel doet grijpen. Binnenin zijn er een paar mooie zijkapellen te zien die, net zoals de voorgevel, 
rijkelijk zijn versierd. 
 
Het Plaza de Glorieta werd aangelegd in de 18de eeuw. De 
langgerekte waterpartij met de bloemen en de vrolijke 
fonteintjes zorgen steeds voor een aangenaam gevoel. Het 
stadhuis op dit plein dateert uit halfweg de 19de eeuw. Op 
de plek waar vroeger een Moors paleis heeft gestaan, dat 
omgebouwd was tot een residentieel verblijf, werd de 
huidige gevel ontworpen in een neoklassieke stijl. 
 
Heb je nog wat tijd over bezoek dan zeker het Casino waar 
nu een private club is gehuisvest. Mits het betalen van een 
inkom krijg je een onvergetelijk mooi interieur te zien. Je kan 
alleen het gelijkvloers bezoeken maar dat is écht een 
aanrader. Je komt in een glazen galerij, een balzaal in Louis 
XV stijl, de bibliotheek en enkele patio’s. Je stapt door 
prachtige zalen. Alleen de entree waar de kassa staat, in Moorse stijl, is recent. De andere delen zijn nog 
origineel. Wie het Alhambra al bezocht in Granada zal een beetje van de Moorse stijl herkennen op de 
binnenplaats. 
 
Het Museo de las Claras (Monasterio de Santa Clara la Real) is een museum dat de geschiedenis van 
Murcia verhaalt. Kunstvoorwerpen, schilderijen met religie als thema, de 13de eeuwse Moorse vijver, de 
gotische kloostergalerij, ... Bij de renovatiewerken waarbij delen van het Moorse paleis werden 
gereconstrueerd werden ook de islamitische paleistuinen in ere hersteld. Het museum Ramon Gaya vond 
een onderkomen in een 19de eeuws herenhuis. Ramón Gaya geboren in Murcia (1910-2005) verbleef in 
steden als Parijs, Firenze, Venetië, Rome en overal nam hij wel iets mee van schilders die er furore hadden 
gemaakt: Cézanne, Titian, Rembrandt, Van Gogh, Michelangelo, e.a. Het museum heeft zo’n 500 werken 
van hem in bezit. Ook de schatkamer van de kathedraal bevat heel wat religieuse kunst. 
 
Murcia is ook bekend als winkelstad en heeft zoals elke Spaanse grootstad een overdekte markt. Aan 
terrasjes ook geen gebrek, het meest gezellige plein is de Plaza de las Flores. Niet alle kerken zullen open 
zijn tijdens je bezoek maar een paar namen om te onthouden: Iglesia-Convento Santa Ana, Iglesia 
Conventual Santo Domingo en de Iglesia de San Bartolomé. Wil je de stad vanuit een hoogte bewonderen 
dan moet je de toren van de kathedraal beklimmen (betalend). 
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Cartagena, ontmoeting met duizenden jaren geschiedenis 
 
De strategische ligging van Cartagena heeft meerdere 
volkeren geïnteresseerd in de loop der eeuwen, maar de 
grootste erfenis hebben de Romeinen nagelaten. Je zou 
zelfs kunnen spreken van een groot openluchtmuseum als 
je in Cartagena rondwandelt. Zeker het Teatro Romano en 
wat nog rest van de kathedraal moet je gezien hebben. 
Cartagena trekt jaar na jaar steeds meer toeristen. Dat komt 
omdat het archeologische erfgoed beter wordt onder de 
aandacht gebracht. De sites (binnen en buiten) die je kan 
bezoeken getuigen van een groot historisch belang. De kust 
biedt tevens de mogelijkheid om cruiseschepen en hun 
passagiers te ontvangen. Vroeger waren dat 
handelsschepen en oorlogsschepen. Nog steeds heeft de 
Spaanse marine hier een basis. De haven is ook de grootste 
natuurlijke haven van Spanje. 
 
Teatro Romano de Cartagena en de kathedraal 
Het klinkt onwaarschijnlijk maar ruim 2000 jaar heeft het theater verborgen gelegen onder metersdikke lagen 
grond. Pas in 1987 toen besloten werd om een 19de-eeuws paleis af te breken, werden resten van 
Corintische zuilen bovengehaald waarna archeologen aan het werk gingen. Het Teatro Romano is een 
geslaagde reconstructie van hoe het er moet hebben uitgezien. Bedenk dat er toen nog zuilenrijen en een 
kolommengang waren die de toeschouwers en acteurs beschermden tegen zon en wind. Ook moeten er 
tuinen rond het theater gelegen hebben.  
 

 
De kathedraal is niet meer wat ze is geweest, dat is duidelijk. Gelukkig heeft men de ruïnes weten 
integreren bij de reconstructie van het Romeinse theater. In de 13de eeuw schitterde de kathedraal Santa 
Maria de la Vieja nog wél.  
 
Wie graag nog meer artefacten wil zien van de Romeinse nalatenschap, die raden we een bezoek aan het 
museum Barrio del Foro Romano (La Curia). Hier lag het Romeinse forum wat het mekka was van het 
religieuze, sociale en politieke leven. De ruïnes die je ziet dateren uit de periode van opbouw tussen de 1ste 
eeuw voor (atrium) en 1ste eeuw na Christus (baden).  
 
Nog een Romeins overblijfsel, het Anfiteatro Romano waar tijdens de regeerperiode van keizer Vespasianus, 
1e eeuw n.C., een amfitheater lag. De tribunes boden plaats aan 11 000 toeschouwers. En er is ook nog het 
kasteel ‘Castillo de la Concepcion’, het 13de eeuwse kasteel dat gebouwd werd bovenop een Moorse 
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burcht. Het museum Refugio-Museo de la Guerra Civil is ingericht in de locatie die effectief is gebruikt als 
schuilkelders tijdens de Spaanse Burgeroorlog waarin Cartagena een hoofdrol speelde. 
 
 
Zenia Boulevard, het grootste shoppingcenter van de provincie Alicante 
 
Voor een massa winkels hoef je maar 20 minuten te stappen of neem je de taxi. Boulevard Zenia is 
opgebouwd als een dorp met straten, pleinen, fonteinen, concerten en dagelijkse evenementen die Zenia 
Boulevard tot leven brengen en het anders en verrassend maken. In die straten en op die pleinen zijn er in 
totaal 150 winkels en een tiental restaurants. En daar zijn een paar heel grote winkels bij zoals Alcampo, 
Decathlon, Primark, Leroy Merlin, Conforama, Norauto en Media Markt. De grote merken zijn ook 
vertegenwoordigd: Zara, Lefties, H&M, C&A en Massimo Dutti wachten op je. Daarnaast hebben ze tal van 
exclusieve winkels waar je je hart kunt ophalen, zoals Guess, Geox, Vía di Milano (Armani, Dolce & 
Gabbana, etc.), Astoria (Meex, Hugo Boss, CK), Best Brands, La Milla de Gold etc. En voor de allerkleinsten 
vind je onder andere Mayoral. 
 
Het aanbod aan restaurants is zeer verscheiden: Muerde la Pasta, Burger King, Lizarrán, 100 Montaditos, 
Wok Center, Foster's Hollywood en Pizzeria, Tommy Mel's, Subway, Ché! Argentino, La Tagliattella of 
Tapería Dos Hermanas, Ché! Ristorante Italiano, ... Een paar jaar geleden openden Bowling Pleno La Zenia 
en Casinos del Mediterráneo hun deuren. Er is ook een apotheek aanwezig die tot 's avonds laat geopend is 
(9u00-23u00). 
 
De openingsuren zijn van maandag tot zaterdag van 10u00 tot 22u00. Het kan lichtjes afwijken van shop tot 
shop. 
 
 
 
Orihuela en het museum Semana Santa 
 
In Orihuela en veel andere Spaanse steden brengt de Semana 
Santa heel wat volk op de been. Deze stad heeft de stalling van 
alle delen van de processie in een museum geplaatst. Zo kan je 
het jaar door, behalve tijdens de Heilige Week deze taferelen 
zien. Het Museum van de Heilige Week is gehuisvest in een 
voormalige kerk en mag niet ontbreken op je lijstje van 
bezoeken. Hier zie je alle taferelen die rondgedragen worden 
tijdens de verschillende processies die er zijn in de Heilige 
Week. Het is gewoon indrukwekkend. De processies zijn 
uiteraard beter maar hier krijg je al een indruk van hoe die zijn 
opgebouwd. 
 
Bij onze daguitstap naar Cartagena rijden we eerst naar dit 
museum in Orihuela. Het bezoek is inbegrepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Shutterstock.com en eigen materiaal. 

 


