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Valencia Open 500

Alhoewel nog niet alle namen definitief bekend zijn, zullen in ieder geval Andy Murray,
Andy Roddick, Juan Carlos Ferrero en
David Ferrer aanwezig zijn op de Valencia
Open 500.
Dit laatste toernooi in de serie ATP World Tour 500 in 2009 wordt van 31 oktober tot 8 november
gehouden in Valencia.
De wedstrijden vinden plaats in de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Stad van de Kunst en
Wetenschappen). Het center court bevindt zich in het gebouw Ágora; dit gebouw biedt plaats aan
5.500 toeschouwers. Het totale prijzengeld bedraagt € 2.100.000,00.
Op 5 en 6 november staan er zowel wedstrijden gedurende de dag als ‘s-avonds vanaf 20.00 uur
gepland.
Voor meer informatie kunt u de website
www.valenciaopen500.com
raadplegen.
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EUROPE SENIOR TOURISM - TRAVEL SENIOR
Winterzonvakantie in Spanje voor 55-plussers voor een aantrekkelijke prijs

Een nieuwe manier om te genieten van uw
vrije tijd, dat biedt Spanje aan de Europese
Unie. De EU-inwoners van 55 jaar en ouder
kunnen hierdoor genieten van een heerlijke
winterzonvakantie in Spanje tijdens het laagseizoen, voor een aantrekkelijke prijs.
U komt in aanraking met andere culturen en
kunt uw accu weer even opladen in de Spaanse zon tijdens de koude Nederlandse wintermaanden.
De Spaanse overheid biedt met dit speciale
programma, onder de naam Europe Senior
Tourism – Travel Senior, winterzonvakanties
voor 55+ers voor een extreem lage prijs aan.
Ook de Autonome Regio’s Andalusië en Balearen, waar de winterzonbestemmingen liggen die aan deze speciale campagne meedoen,
werken aan dit speciale programma mee.
Het programma Europe Senior Tourism heeft
een duidelijke Europese insteek en het is de
bedoeling dat in de toekomst de andere landen van de EU aan dit programma deelnemen. Dankzij het Europe Senior Tourismprogramma stond de weg open voor de Spaanse overheid om het initiatief Travel Senior te
ontwikkelen.
Voor wie
Om in aanmerking te komen voor deelname
aan Travel Senior moet u aan twee voorwaarden voldoen, te weten:
• U moet ouder zijn dan 55 jaar
• U moet woonachtig zijn in een land behorende tot de EU; met uitzondering van
Spanje, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,

Zweden, Finland, Estland, Letland en
Litouwen.
Uw medereiziger hoeft niet 55 jaar of ouder
te zijn.
Wanneer
• U kunt genieten van uw vakantie in Spanje in de periode 1 oktober 2009 - 30 april
2010.
• Uw verblijf moet minimaal 7 nachten zijn,
maar mag ook 14 of 21 nachten omvatten,
met een maximum van 28 nachten.
Waar
• U verblijft in principe in een hotel van de
categorie 4 sterren, met een enkele uitzondering van een 3-sterren hotel maar dan
wel van superieure kwaliteit.
• De hotels zijn gelegen op de eilanden Mallorca, Menorca en Ibiza (Balearen) en aan
de Costa del Sol en de Costa de la Luz
(Andalusië).
In de prijs is het volgende inbegrepen:
• Heen- en terugreis per vliegtuig
• Transfer vliegveld-hotel bij aankomst en
hotel-vliegveld bij vertrek
• Hulp op de luchthaven
• Verblijf in een 4-sterren hotel op basis van
volpension
• Drankjes tijdens eten inbegrepen (water
en wijn)
• Dagelijks entertainment programma
• Twee gratis excursies in de zone
• Reisverzekering
En dan natuurlijk de prijs: € 365,00 per persoon voor een verblijf van 7 nachten.
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Voor de verkoop van deze reizen worden in de
deelnemende landen speciale contracten met
reisorganisatoren aangegaan. Voor Nederland
is dat Marysol geworden.

Voor meer informatie en/of reserveren kunt u
ook de website www.travelsenior.eu raadplegen. Het merendeel van de informatie op deze
website is ook in het Nederlands beschikbaar.

U kunt via de website www.marysol.nl meer
informatie aanvragen, uw reservering doen of
u aanmelden voor de Marysol nieuwsbrief.

Ook op de website van het Spaans Verkeersbureau www.spain.info/nl vindt u rechts onderaan de beginpagina een link naar het programma Europe Senior Tourism.

RYANAIR VLIEGT DEZE WINTER NAAR ALICANTE
Met ingang van de komende nieuwe winterdienstregeling vliegt Ryanair vanaf de luchthaven van Eindhoven naar Alicante, aan de
Costa del Sol.
Alicante wordt per 5 november a.s. vier keer
per week rechtstreeks vanaf Eindhoven Airport aangevlogen.
Ryanair heeft in deze Spaanse stad een belangrijke basis, waarop ook vanaf Maastricht,
Brussel-Zuid en Airport Weeze (Duitsland)
wordt gevlogen.
De route Eindhoven-Alicante wordt uitgevoerd op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag.

Eindhoven-Alicante
vertrek
zondag, maandag en 17.25 uur
woensdag
donderdag
10.05 uur
Alicante-Eindhoven
vertrek
zondag, maandag en 14.15 uur
woensdag
donderdag
06.55 uur

aankomst
20.10 uur
12.50 uur
aankomst
17.00 uur
09.40 uur

Het is de derde Spaanse bestemming en de
zestiende van Ryanair voor de Brabantse
luchthaven.
Voor meer informatie, vluchttijden, reserveringen, enz. kunt u de website
www.ryanair.com raadplegen.
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MODERNISME-ROUTE AAN DE COSTA BRAVA
Wat velen niet weten, is dat u ook in het najaar gerust nog een bezoek kunt brengen aan de Costa
Brava. Met een aangename temperatuur van rond de 23-25º C is dit, samen met het voorjaar, de
tijd bij uitstek om cultuur op te snuiven aan deze beroemde costa.
Een suggestie is om dan de Modernisme-route te volgen. Een route die de gehele lengte en breedte van de provincie Girona beslaat en die de “rode” draad volgt van deze artistieke en culturele
beweging die begin 1900 zijn bloei kende.
U kunt de hele route
volgen, maar ook afzonderlijke plaatsen
langs deze route bezoeken.
In de regio Girona
en aan de Costa
Brava zijn diverse
gebouwen en voorbeelden van het modernisme te vinden.
De Catalaanse bourgeoisie heeft hier in
het verleden namelijk huizen laten bouwen in de stijl van
Gaudí, Domènech
i Montaner, Puig i
Cadafalch of Rafael
Mosó.
De route begint in
Blanes, waar twee
goede voorbeelden
van het modernisme
te vinden zijn.
Het
gemeentehuis
Casa del Pueblo en
de botanische tuin
Jardín Botánico Marimurta.
Deze tuin is ontworpen door Josep Goday en tegenwoordig
één van de belangrijkste in Europa.

September 2009

In de duizend jaar oude plaats Lloret de
Mar vindt u de opmerkelijke kerk Iglesia de
Sant Romà, de kapel Santuario de la Virgen
de Gracia en de pantheons op het kerkhof.
En niet te vergeten de tuinen Jardines de
Santa Clotilde, waarvan het ontwerp zonder
twijfel modernistisch is. Deze tuinen werden
in 1919 aangelegd door Nicolau Maria Rubió
i Tuduri.

In het gewest Selva vinden wij het rijkste voorbeeld van modernisme in Caldes de Malavella.
Dankzij de thermale bronnen was deze plaats
in het verleden de plaats waar de Catalaanse
bourgeoisie de zomer doorbracht.

Het voornaamste modernistisch element in
Tossa de Mar is het huis Casa Sans, van de
architect Antoni de Falguera.

De route gaat verder via Olot, met het
huis Casa Solà-Morales, dat door Domènech i
Montaner gerenoveerd is.

Eén van plaatsen met het meeste modernistische erfgoed is Sant Feliu de Guíxols.
Twee goede voorbeelden in deze plaats zijn
het Casino del Nois en het hoofdkantoor van
de bankketen Caixa.

En de laatste twee plaatsen op deze Modernisme-route zijn Camprodon, waar langs de
Passeig Maristany verschillende modernistische huizen staan die van de Barcelonese
bourgeoisie waren en Ripoll, met ook een
aantal gebouwen in modernistische stijl.

Figueres heeft eigenlijk geen verdere uitleg
nodig. Hier staat het geboortehuis van Salvador Dalí, het Casa Puig Soler.

In S’Agaró, centrum van 19e eeuwse stijl en
verfijnde gebouwen, moet u zeker de Senya
Blanca en het Hostal de la Gavina bewonderen.
Palafrugell, de stad van Josep Pla; hier staan
het huis Casa Almeda en het Casino. Ook
vindt u hier mooie huizen in modernisme-stijl
langs de “calas” Calella, Llafranc en Tamariu.
Een stad van groot historisch belang en keramiek-centrum van de provincie is La Bisbal
d’Empordà. Hier moet u zeker het oude gemeentehuis Ayuntamiento en de historische
bioscoop Cinema Mundial niet overslaan.
In de hoofdstad Girona (hoofdstad van de
provincie Girona) vindt u het Punxa de Rafael
Masó en de huizen Casa Batlle, Casa Ensesa,
Casa Gispert Saüch en Casa Masó.
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IBERIA: INCHECKEN VIA
MOBIELE TELEFOON
Met ingang van 28 september 2009 kunnen Iberia-passagiers die vanaf Amsterdam-Schiphol
vertrekken, inchecken via hun mobiele telefoon. De instapkaart wordt dan weergegeven
op de mobiele telefoon en de passagier kan op
die manier aan boord gaan.
Deze manier van inchecken was sinds
9 september jl. al in gebruik op het vliegveld
Barcelona El Prat en sinds 17 september jl. op
het vliegveld van Bilbao. Op beide vliegvelden
was deze manier van inchecken zeer succesvol
en Amsterdam-Schiphol was de volgende in
de rij.
Het is de bedoeling dat het gebruik van de
mobiele instapkaart geleidelijk aan door Iberia over het hele netwerk mogelijk wordt.

Door middel van dit systeem krijgen de passagiers een code gestuurd naar hun mobiele telefoon en kunnen daarmee de veiligheidscontroles passeren. Een instapkaart is dan niet
meer nodig. Dus hoeft men minder ver van te
voren op de luchthaven aanwezig te zijn.
Het systeem omvat het gebruik van apparatuur die codes kan lezen in twee dimensies.
In deze codes kunnen 3.000 tot 8.000 alfanumerieke tekens worden opgeslagen waarin de
vluchtgegevens, de namen van passagiers en
zelfs foto’s kunnen worden opgeslagen.
Passagiers die via internet inchecken kunnen
kiezen voor een normale boarding pass of het
gebruik van de mobiele telefoon. Als men
kiest voor de mobiele telefoon optie stuurt
de vliegmaatschappij een tekstbericht of een
multimediabericht naar de telefoon van de
passagiers, afhankelijk van het type telefoon.

September 2009

WANDELROUTE VAN
FRIGILIANA NAAR “LA PRESA”
Een wandelroute van gemiddeld niveau, die
ook geschikt is voor de beginnende wandelaar. Het merendeel van de route gaat over
een redelijk vlak tot licht glooiend terrein.
Als u de gehele route wilt lopen dan doet
u zo’n 2½ uur over de heenweg en nog eens
2½ uur over de terugweg. Alhoewel dit laatste
is natuurlijk afhankelijk van de retourweg die
u kiest.
De Plaza del Ingenio in Frigiliana is het beginpunt van de wandelroute. Vanaf hier moeten de wandelaars de geasfalteerde weg aflopen die hen naar de Higuerón-rivier leidt. Na
de “pozo Batán” wordt de route aangegeven
met een bord van “Medio Ambiente”.
Vervolgens gaat het één kilometer bergop,
tot men bovenaan een heuvel komt vanwaar
men een schitterend uitzicht over de omgeving
heeft: het dorp, de bergvlakte en in de verte
het dorp Nerja.
Bij de laatste afdaling, bij de “rincón de los
hermanicos”, kan men met een beetje geluk
en als men stil is berggeiten zien. De route
gaat verder over een licht glooiend terrein en
na ongeveer vier kilometer komt men bij een
splitsing. Hier moet men linksaf gaan en die
weg voert de wandelaars naar “La Presa. Een
schitterende omgeving, waar u uit kunt rusten
om energie op te doen voor de terugweg.
Alhoewel de route niet zwaar is, is het aan
te raden water mee te nemen en ook goede
(wandel-)schoenen en kleding. Voor meer informatie kunt u zich ter plaatse tot het VVVkantoor van Frigiliana wenden:
Oficina de Turismo
Plaza del Ingenio, s/n
29788 Frigiliana
Tel. +34 95 253 31 26
Fax +34 95 253 34 34
info@frigiliana.org

MET EASYJET NAAR MADRID
Vanaf 2 november a.s. vliegt de low-cost maatschappij Easyjet ook vanaf Schiphol naar Madrid.
Op werkdagen kunt u zelfs twee keer per dag
naar Madrid vliegen en in het weekeinde één
keer per dag.
Amsterdam-Madrid
vertrek
aankomst
09.50 uur 12.20 uur
maandag t/m vrijdag
20.25 uur 23.00 uur
zaterdag
09.50 uur 12.20 uur
zondag
20.25 uur 23.00 uur
Madrid-Amsterdam
vertrek
aankomst
06.50 uur 09.25 uur
maandag t/m vrijdag
17.20 uur 19.55 uur
zaterdag
06.50 uur 09.25 uur
zondag
17.20 uur 19.55 uur
De vluchten worden, zoals u van Easyjet gewend bent, tegen een zeer aantrekkelijk tarief
aangeboden, inclusief belastingen en toeslagen.
Voor meer informatie, exacte en actuele
vluchttijden, prijzen, enz. kunt u de website
www.easyjet.com raadplegen.
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ACCOMMODATIE-NIEUWTJES
Nieuw landelijk hotel
De Hostería del Mudéjar is een nieuw landelijk
hotel in Velayos, op 25 kilometer van de stad
Avila. Dit nieuwe hotel is gevestigd in een 18e
eeuw herenhuis in mudéjar-stijl, dat geheel gerenoveerd is.
Deze nieuwe accommodatie maakt onderdeel
uit van de keten Avila Rural en heeft zeven kamers en twee suites. Verder biedt Hostería del
Mudéjar aan haar klanten ook nog verschillende sportieve activiteiten zoals paardrijden,
boogschieten en vissen. En op slechts 10 kilometer van het hotel ligt de golfbaan Campo de
Golf de la Almarza.
Hostería del Mudéjar
C/ Martínez Anido, nº 1
05292 Velayos (Avila)
Tel. +34 920 201 435
Fax +34 920 201 436
www.hosteriadelmudejar.com

Hotel Gold River in Port Aventura
Het avonturenpark Port Aventura heeft er, sinds
deze zomer, ook een nieuwe accommodatie bij.
Het Hotel Gold River, één van de grootste thema-hotels in Europa. Alles in dit hotel draait
om het verre en wilde westen.

Het hotel bestaat eigenlijk uit 11 gebouwen en
24 bungalows, met in totaal 502 kamers. Verder
zijn er op het complex vier zwembaden, vier restaurants, drie cafetaria’s, diverse winkels en een
minisupermarkt.
Meer informatie over dit nieuwe hotel, over Port
Aventura en over de andere accommodaties op
dit park vindt u op www.portaventura.es.
Villa Venecia Hotel Boutique in Benidorm

Nieuw kuuroordhotel
Het nieuwe kuuroordhotel Hotel Balneario
Hesperia Areatza, behorende tot de hotelketen
Hesperia, ligt in de regio Baskenland. Om precies te zijn in de gemeente Areatza, aan de rand
van het natuurpark Parque Natural del Gorbea
en op slechts 20 minuten afstand van de stad Bilbao.
Dit nieuwe driesterren hotel heeft in total 65
kamers, van verschillende categorie. Het bijbehorende spa-centrum wordt geëxploiteerd door
Sasoibide, een bedrijf met grote ervaring op het
gebied van spa’s en kuuroorden.
Hotel Balneario Hesperia Areatza ***
Calle Askatasuna, nº 50
48143 Areatza (Vizcaya)
www.hesperia.es/hoteles/Hesperia-Areatza

Hotel Villa Venecia Hotel Boutique in Benidorm bevindt zich in een gebouw dat oorspronkelijk dateert uit 1867, maar dat helemaal
gerenoveerd is. Het gebouw ligt in het hoogste
gedeelte van het oude centrum van Benidorm
en vanuit het hotel kijkt men uit over de zee. Het
is geen groot hotel, want het heeft maar 25 kamers en suites. Maar de hotelketen Magic Costa
Blanca, waartoe het hotel behoort, classificeert
het wel als een “all inclusive” hotel, met diensten
en voorzieningen van het hoogste niveau.
Villa Venecia Hotel Boutique
Plaza San Jaume, 1
03500 Benidorm
Tel. +34 965 855 466
Fax +34 965 864 666
reservas@hotelvillavenecia.com
www.hotelvillavenecia.com
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TENTOONSTELLINGEN
Barcelona
MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.mnac.cat
Los iberos: cultura y moneda
21 mei 2009 - 2 mei 2010

Fundación Joán Miró
www.fundaciomiro-bcn.org
Miró - Dupin. Arte y poesía
17 juni - 18 oktober 2009
Frantisek Kupka
28 november 2009 - 24 januari 2010
Murales
19 februari - 23 mei 2010

Museu d’Art Contemporani
www.macba.es
Modernologías
23 september 2009 - 17 januari 2010
La anarquía del silencio. John Gage y el arte
experimental
23 oktober 2009 - 10 januari 2010
Ray Johnson. Completar y devolver, por favor
6 november 2009 - 10 januari 2010
El mal de escritura. Un proyecto sobre texto e
imaginación especulativa
20 november 2009 - 7 maart 2010
Rodney Graham. A través del bosque
29 januari - 18 mei 2010

Bilbao

Museo Picasso
http://www.museupicasso.bcn.cat
Imágenes secretas. Picasso y la estampa erótica
japonesa
5 november 2009 - 14 februari 2010

Museo de Bellas Artes
www.museobilbao.com
Colección Ordóñez-Falcón. Pioneros de la
fotografía (1852-1913)
21 september - 13 december 2009
El joven Murillo
19 oktober 2009 - 17 januari 2010

Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona
www.cccb.org
El Siglo del Jazz
21 juli - 18 oktober 2009
Cerdà y la Barcelona del futuro. Realidad
versus proyecto
20 oktober 2009 - 28 februari 2010
World Press Photo 2009
11 november - 13 december 2009
BAC! 09. Pandora’s Boxes (Mujer/arte/hoy)
1 december 2009 - 3 januari 2010

Museo Guggenheim
www.guggenheim-bilbao.es
Instalaciones II: Vídeo en las Colecciones
Guggenheim
3 maart 2009 - 10 januari 2010
De lo privado a lo público: La Colección de los
Museos Guggenheim
30 juni 2009 - 10 januari 2010
Laboratorios. Miradas en torno a la Colección
Permanente
15 september 2009 - 10 januari 2010
Frank Lloyd Wright
23 oktober 2009 - 14 februari 2010

Madrid
Museo del Prado
www.museodelprado.es
Instalación temporal: Vista y plano de Toledo
de El Greco
2 juni 2009 - 1 november 2010
Juan Bautista Maíno (1581-1649)
20 oktober 2009 - 31 januari 2010
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Museo Thyssen-Bornemisza
www.museothyssen.org
Henri Fantin-Latour. Pintor de lo íntimo (18361904)
29 september 2009 - 10 januari 2010
Lágrimas de Eros
20 oktober 2009 - 31 januari 2010
Jan van Eyck: Grisalles
3 november 2009 - 31 januari 2010
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es
Leandro Erlich. La Torre
26 november 2008 - 30 november 2009
David Maljkovic
9 september 2009 - 18 januari 2010
Isidoro Valcarcel Medina
21 september - 21 december 2009
Francesco Lo Savio
14 oktober 2009 - 11 januari 2010
Alfabetos Enredados: León Ferrari y Mira
Schendel
25 november 2009 - 1 maart 2010

Málaga
Museo Picasso
www.museopicassomalaga.org
Sophie Taeuber-Arp. Caminos de vanguardia
19 oktober 2009 - 24 januari 2010
Centro de Arte Contemporáneo
www.cacmalaga.org
Matías Sánchez, elegidos para la gloria
25 juni - 15 november 2009
Robert Mapplethorpe
11 september - 15 november 2009
Jennifer Steinkamp
16 september - 22 november 2009
Palma de Mallorca
Es Baluard
www.esbaluard.org
Anselm Kiefer. Obras de la colección Grothe
Joán Cortés, Memòria de l’aigua
10 juli - 11 oktober 2009
Paisajes cruzados
17 september 2009 - 10 januari 2010

Bronvermelding foto’s
Valencia Open 500
- Logo van de Valencia Open 500 – logo van
website www.valenciaopen500.com
- Ciudad de las Artes y las Ciencias - foto van
www.flickr.com

Iberia: inchecken via mobiele telefoon
- Foto beschikbaar gesteld door Iberia

Europe Senior Tourism - Travel Senior
- Logo en foto van website
www.travelsenior.eu

Accommodatie-nieuwtjes
Hotel Gold River in Port Aventura
- Foto van website www.portaventura.es

Wandelroute van Frigiliana naar “La Presa”
- Foto van website www.visitacostadel.com

Modernisme-route aan de Costa Brava
- Blanes, botanische tuin “Jardín Botánico
Marimurta - foto van CD-rom “Costa
Brava”, Archivo Fotográfico Turespaña
- Casa Gispert Saüch - foto van
www.flickr.com
De inhoud van deze nieuwsbrief en voorgaande edities kunt u ook vinden op onze website www.spaansverkeersbureau.nl onder
het kopje “Nieuws”. De informatie vermeld in deze nieuwsbrief hebben wij van diverse bronnen ontvangen.
Het Spaans Bureau voor Vreemdelingenverkeer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden of
tussentijdse veranderingen van welke aard dan ook.
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