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BENALMADENA EN OMGEVING VAN BOVENAF BEKIJKEN

Eén van de vele attracties aan de Costa del Sol is de kabelbaan van Benalmádena. Vanuit de
comfortabele en moderne cabines, die plaats bieden aan 4 personen, heeft u een schitterend uitzicht
over Benalmádena en omgeving.
De kabelbaan vertrekt vanuit Benalmádena Costa voor een ritje van 3 kilometer. Tijdens de 15 minuten
dat deze rit duurt, worden de geheimen van de kust van Málaga onthuld. En wel vanuit een heel ander
perspectief.
Langzaam maar zeker wordt
het eindstation bereikt, op
769 meter hoogte, op de top
van de Calamorro-berg.
Hier kunt u genieten van
een uitgebreid aanbod op
het gebied van vrije tijd
en sportieve activiteiten,
zoals
vogelshows
en
wandelroutes.
De kabelbaan is bijna
het gehele jaar door
geopend. In de maanden
juli en augustus zelfs
van 11.00 tot 24.00 uur.
Teleférico de Benalmádena
Explanada del Tivoli, s/n.
Benalmádena (Málaga)
www.telefericobenalmadena.com
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DE MEEST EXCLUSIEVE WINKELSTRAAT IN MADRID KRIJGT
EEN NIEUW UITERLIJK
In de komende maand september zal de meest
exclusieve winkelstraat, de Calle Serrano, van
Madrid er heel anders uitzien. De afgelopen
tijd is in en rondom de Calle Serrano heel
hard gewerkt. Het verkeer zal voortaan op
een andere, betere, manier geleid worden.
Het aantal rijstroken wordt beperkt. Twee ervan
zullen alleen voor het openbaar vervoer zijn.

Aan deze straat vindt u ook culturele instellingen,
moderne hotels en restaurants.
Meer informatie over de stad Madrid vindt u op
de website www.esmadrid.com.

Verder komt er een apart
fietspad van meer dan 2
kilometer lengte. Parkeren
wordt ook beter door de
3.000 parkeerplaatsen in
ondergrondse parkeergarages.
En de Calle Serrano zal ook
groener zijn door de 2.300
bomen.
Maar de Calle Serrano is niet
alleen aantrekkelijk vanwege
de luxe winkels en boutieks
van bekende nationale en
internationale ontwerpers.

BARCELONA EL PRAT, HET BESTE VLIEGVELD VAN EUROPA
De Europese afdeling van de Airports Council
International (ACI) heeft het vliegveld van
Barcelona – Aeropuerto Barcelona El Prat
– onderscheiden als het beste vliegveld van
Europa in de categorie van meer dan 25 miljoen
passagiers per jaar.
Deze erkenning werd onlangs in Milaan bekend
gemaakt tijdens de jaarvergadering van ACI
Europe. De onderscheiding werd toegekend
vanwege de kwaliteit van de services en diensten
op het vliegveld, het aanbod op commercieel
gebied en de veiligheid.

De jury maakte bovendien in haar rapport
speciale vermelding van het feit dat de
nieuwe terminal T1 zonder problemen in
gebruik is genomen, voorzien is van de meest
moderne technologische voorzieningen en
aan alle wensen van zowel de passagiers als de
luchtvaartmaatschappijen voldoet.
Ook het milieu-aspect van het vliegveld Barcelona
El Part heeft bijgedragen aan deze erkenning.
Het is namelijk het eerste vliegveld in Europa dat
het certificaat ISO 14.001 heeft, met bovendien
696 zonnepanelen op het dak.
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UITREIKING HOOFDPRIJS SPAANS VERKEERSBUREAU
BLOEMENCORSO 2010
Tijdens het Bloemencorso van de Bollenstreek
2010, dat plaatsvond eind april, reed er ook een
praalwagen van het Spaans Verkeersbureau
mee. Tijdens dit corso organiseerde ons Bureau
een fotowedstrijd met prijsvraag.
Hiervoor moest men een originele foto van de
praalwagen van het Spaans Verkeersbureau
maken en deze naar ons Bureau mailen. Ook
moest men nog een vraag beantwoorden. Met
als hoofdprijs een weekeinde voor 2 personen
naar Barcelona op basis van logies en ontbijt,
met retourvlucht Amsterdam-Barcelona met
Vueling.
Uit de vele uitzending is er één getrokken en
die won hoofdprijs. De uitreiking van deze
hoofdprijs heeft op 29 juni jl. plaatsgevonden op
ons kantoor in Den Haag. En de winnares was
Chantal Smid-de Vries van reisbureau D-Reizen
uit Hoofddorp.

De twee meest originele foto´s zijn ook beloond
met een prijs. Deze prijzen werden niet op ons
kantoor uitgereikt, maar zijn inmiddels naar de
gelukkigen verstuurd.
Op de foto is de winnares Chantal Smid-de
Vries te zien, samen met Anton Weijts van het
Spaans Verkeersbureau en Machiel Troost van
de luchtvaartmaatschappij Vueling.

MALAGA 5e THUISHAVEN VOOR
RYANAIR IN SPANJE

MTV EUROPE MUSIC AWARDS
2010 IN MADRID

Eind
juni
heeft
de
low-cost
luchtvaartmaatschappij Rayanair zijn vijfde
thuishaven geopend in Spanje en wel op het
vliegveld van Málaga. Van hieruit zijn er
19 nieuwe luchtroutes naar verschillende
bestemmingen in Europa, waaronder Eindhoven
en Maastricht.

Turespaña – het instituut
voor de toeristische promotie
van Spanje en hoofdkantoor
van alle Verkeersbureau´s over de hele wereld
– heeft samen met de Gemeente Madrid en
de Autonome Regio Madrid een contract
afgesloten met MTV. Dankzij dit contract
zal de uitreiking van de MTV Europe Music
Awards 2010 dit jaar in Madrid plaatsvinden.
En wel op 7 november in de Caja Mágica (www.
madridcajamagica.com).

Ryanair vliegt op 150 vliegvelden in 26
Europese landen. In Spanje heeft Ryanair nu
vijf thuishavens en in september komt daar nog
een zesde bij, het vliegveld Barcelona El Prat.
Meer informatie over vluchtroutes, tijden, enz.
vindt u op www.ryanair.com.

De uitreiking wordt door MTV rechtstreeks
uitgezonden, zowel op televisie als via internet en
zal dan zo’n 590 miljoen huishoudens bereiken.
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TERMINAL T3 MALAGA:
VOLLEDIG OPERATIONEEL
Málaga - Spanje, 21 april 2010
Op 16 maart jl. werd de nieuwe vertrek- en
aankomsthal T3 van het vliegveld van Málaga
in gebruik genomen. Tussen 16 maart en 21 april
hebben al meer dan een half miljoen passagiers
gebruikgemaakt van de T3, met meer dan
180.000 koffers, op meer dan 4.000 vluchten.
De ruime en lichte nieuwe terminal is ontwerp
van de architect Bruce S. Fairbanks.

MIRÓ & JAN STEEN IN HET
RIJKSMUSEUM
Voor het eerst is de reeks Hollandse interieurs
van Joan Miró (1893-1983) in Nederland te
zien. Miró reisde in 1928 naar Nederland en
bezocht onder meer het Rijksmuseum. Twee
interieurscènes van de 17de eeuwse Hollandse
meesters Hendrick Sorgh en Jan Steen
inspireerden hem vervolgens tot een reeks van
drie schilderijen, die een hoogtepunt vormt in
Miró’s vroege surrealistische oeuvre.
De Hollandse interieurs, met de schetsen
en voortekeningen die Miró maakte, zijn
nooit eerder samen getoond met de 17de
eeuwse voorbeelden en in de oorspronkelijke
context waaruit hij inspiratie putte. Met deze
presentatie verbindt het Rijksmuseum op
unieke wijze kunst uit het verleden met het
heden.

Bijna een eeuw geleden, in maart 1919, zocht een
vliegtuig van het type Salmson 2A een plaats
om te landen bij de stad Málaga. Het vliegtuig
landde uiteindelijk op een perceel met de naam
“El Rompedizo”. En zo begon de geschiedenis
van het vliegveld van Málaga.
En nu is het vliegveld uitgebreid met de T3 met
een oppervlakte van 250.000 vierkante meter, 86
incheckbalies en 20 gates. Het geautomatiseerde
systeem voor de bagage-afhandeling heeft zelfs
een speciale breedte zodat ook golftassen er door
kunnen; het systeem kan 75.000 bagagestukken
per uur afhandelen. Kortom een verdubbeling
van de operatieve capaciteit van het vliegveld.
Ook de restaurants en winkels in de nieuwe
T3 hebben de afgelopen weken vele passagiers
mogen begroeten. De derde week na de opening
was de verkoop hier zelfs met 20% gestegen in
vergelijking tot de eerste week.

In mei 1928 reisde Miró uit Parijs naar
Nederland waar hij onder meer het
Rijksmuseum bezocht. Twee prentbriefkaarten
nam hij mee naar huis: kleurenreproducties
van De luitspeler van Hendrick Martensz.
Sorgh (1661) en Kinderen leren een poes dansen
(De dansles) van Jan Havicksz. Steen (c. 16601679) die tot de collectie van het Rijksmuseum
behoren. In beide schilderijen is een muzikant
de centrale figuur, geflankeerd door een of
meerdere toehoorders en een poes en hond.
In de Hollandse interieurs voert Miró deze
figuren zijn eigen, surreële verbeeldingswereld
binnen en laat de scènes een complete
metamorfose ondergaan.
In de zomer van 1928, tijdens een verblijf
in zijn atelier op de familieboerderij in het
Catalaanse Montroig, gebruikte Miró deze
twee prentbriefkaarten als uitgangspunt voor
drie schilderijen die de titel Hollands interieur
kregen. Anders dan zijn gewoonte om heel
spontaan te werken, maakte hij een uitgebreide
reeks schetsen en voortekeningen.
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De presentatie is een intrigerende en
verrassende confrontatie van de Hollandse
Gouden Eeuw met de avant-garde van de 20ste
eeuw. Jan Steen behoort tot de grote meesters
van de Hollandse Gouden Eeuw en is vooral
bekend om zijn vaak humoristische scènes
van het dagelijks leven. Eind jaren ‘20 genoot
hij grote faam en werden een belangrijke
tentoonstelling en publicaties aan hem gewijd.
Joan Miró werd al in de jaren ‘20 beschouwd als
een van de belangrijkste vertegenwoordigers
van het surrealisme in de schilderkunst en is
een van de meest invloedrijke en beroemde
kunstenaars van zijn generatie geworden.
De tentoonstelling Miró: The Dutch Interiors,
is vervolgens van 4 oktober 2010 tot 17 januari
2011 te zien in The Metropolitan Museum in
New York.
Persbericht Rijksmuseum,
Amsterdam, 17-07-2010

Voor meer informatie: www.rijksmuseum.nl
De schilderijen bevinden zich tegenwoordig in
de collecties van het Museum of Modern Art
(New York), de Peggy Guggenheim Collection
(Venetië) en het Metropolitan Museum of Art
(New York). De prentbriefkaarten, schetsen
en voortekeningen werden in de jaren ’70 door
Miró geschonken aan het Museum of Modern
Art en de Fundació Joan Miró (Barcelona).
Dit studiemateriaal geeft een uniek inzicht
in de transformatie die Miró de 17de eeuwse
voorbeelden laat ondergaan.
Met deze ‘creatieve kopieën’ sloot Miró aan
bij een lange traditie van kunstenaars die
meesterwerken van voorgangers opnieuw
interpreteren en gebruiken als inspiratiebron
voor het creëren van nieuwe kunstwerken. De
collectie van het Rijksmuseum heeft in heden en
verleden vaak als inspiratiebron gediend, maar
de ontmoeting tussen Miró en de Hollandse
meesters van de genreschilderkunst vormt een
zeldzaam kunsthistorisch hoogtepunt.

Tijdens de kinderworkshop “Kijken met
je fantasie: Miró, Jan Steen en jij” gaan de
kinderen eerst kijken naar de tentoonstelling.
Daarna gaan ze in het Tuinhuis hun eigen
fantasie gebruiken.
Met Jan Steen als inspiratiebron maken ze
hun eigen, moderne versie van een Hollands
interieur.
Leeftijd: 6-12 jaar
Wanneer: van 19 juni t/m 3 oktober 2010
Tijd: elke zaterdag en zondag
11.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur;
elke woensdag 14.00 - 16.00 uur.
Tijdens de zomervakantie
(3 juli t/m 22 augustus 2010):
dagelijks 11.00 - 13.00 uur.
Waar: de workshop start in het Tuinhuis in de
tuin van het Rijksmuseum
Prijs: € 7,50 per kind
(excl. toegang, museum gratis t/m 18 jaar)
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VUELING BIEDT 30 NIEUWE
VLUCHTEN VANAF GRANADA
Sinds begin juli biedt de luchtvaartmaatschappij
Vueling 30 nieuwe routes naar steden zoals
Moskou, Dubrovnik, Tel-Aviv en Boekarest,
door middel van de nieuwe vluchten via het
vliegveld Barcelona El Prat.
Dankzij deze nieuwe vluchten via Barcelona
is het vliegveld Granada-Jaén Federico García
Lorca nu ook verbonden met 22 internationale
bestemmingen en 8 nationale. Eén van die
nieuwe bestemmingen via Barcelona is
Amsterdam. In principe kan men nu dus
dagelijks vanuit Amsterdam via Barcelona naar
Granada vliegen. Het is helaas echter wel zo
dat er een aantal uren wachttijd zit tussen de

GIDS ECOTOERISME IN SPANJE

Het milieu, of beter gezegd het rekening houden
met het milieu en de omgeving, vormt een
steeds belangrijker onderdeel en aspect van de
samenleving. Zo ook in de toeristische sector.
Met dit in het achterhoofd heeft ons hoofdkantoor
Turespaña in Madrid de gids “Guía Ecoturismo
en España” gepubliceerd. Het eerste exemplaar
werd gepresenteerd tijdens de toeristische beurs
Fitur 2010 in Madrid eind januari. Het gedrukte
exemplaar van de gids is verkrijgbaar zowel in
het Spaans als in het Engels.

aankomst op het vliegveld van Barcelona en het
vertrek naar Granada.
Voor meer informatie over het vluchtschena
Amsterdam-Granada maar ook over de andere
Vueling-vluchten en/of reserveringen kunt u de
website www.vueling.com raadplegen.
Echter men kan ook de gidsen downloaden en
wel via de links:
• Engelse taal:
http://www.mediafire.com/?nmtmwonmywh
• Spaanse taal:
http://www.mediafire.com/?ozhnfugnyne
In de gids vindt u allerlei gegevens om uw
vakantie op een duurzame manier door te
brengen. Na een korte introductie komt een
aantal natuurgebieden aan bod. Bij ieder
natuurgebied vindt u een overzicht van de
bedrijven die hier gevestigd zijn en duurzaam
toerisme leveren.
De natuurgebieden die in de gids beschreven
worden, zijn:
 La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park
 Sierra de Aracena y Picos de Aroche Natural
Park
 Doñana Natural Space
 Los Alcornocales Natural Park
 Sierra de Grazalema Natural Park
 Sierra Nevada National and Natural Parks
 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Natural Park
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MADRID: ÉÉN VAN DE BESTE
10 STEDEN OM IN TE LEVEN
De Spaanse hoofdstad Madrid is dit jaar
2 plaatsen gestegen in de ranglijst van de
25 steden in de wereld met de beste leef- en
woonkwaliteit. Ook in de 2 afgelopen jaren
steeg Madrid steeds een plaats. In 2008 en 2009
stond Madrid namelijk respectievelijk op de 13e
en de 12e plaats. De ranglijst “Urban Quality of
Life Index” wordt ieder jaar in juli gepubliceerd
door het Britse tijdschrift Monocle.
Nu staat Madrid dus in de top 10. Als sterke
punten werden aangegeven de infrastructuur,
de architectuur, de stedelijke ontwikkeling, de
grote projecten – zoals Madrid Río en Operatie
Chamartín – en de groene ruimtes.
In de beoordeling vergat het tijdschrift Monocle
ook niet het feit dat het aantal bezoekers aan de
stad Madrid is toegenomen.
Leuke bijkomstigheid is dat ook de burgemeester
van Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, een
plaats inneemt in het juli/augustus-nummer
van Monocle. Alberto Ruiz-Gallardón staat
namelijk in de lijst van de 10 burgemeesters met
de meest verfrissende en innovatieve ideeën op
wereldniveau.

WILT U DE NIEUWSBRIEF NOG
STEEDS BLIJVEN ONTVANGEN?
Eind maart stuurden wij, samen met onze
nieuwsbrief, een formulier met de vraag of u de
nieuwsbrief nog steeds wilde blijven ontvangen.
En zo ja, per post of per mail. Van verschillende
van u hebben wij dit formulier nog niet retour
ontvangen.

KANTOOR IBERIA NEDERLAND
VERHUISD

Vriendelijk verzoeken wij u ons alsnog te laten
weten of u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen
en zo ja, op welke wijze.

Begin april is het kantoor van Iberia Nederland
verhuisd. Het nieuwe adres is:
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

U kunt hiervoor een briefje met de juiste
adresgegevens sturen naar:
Spaans Verkeersbureau
t.a.v. Marlies Bavius-Duquesnoy
Laan van Meerdervoort 8A
2517 AJ Den Haag

Het telefoonnummer voor reserveringen en
klantenservice is niet gewijzigd en is nog steeds:
0900 - 777 77 17.

Of een mailtje naar: infolahaya@tourspain.es.
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HOTELNIEUWTJES
1e vijfsterren hotel in historisch centrum Málaga

Nog meer nieuwe hotels

De hotelketen
Vincci heeft nu
2 hotels in de
stad
Málaga.
Naast het vorig
jaar
geopend
hotel
Vincci
Málaga, is nu
het hotel Vincci Selección Posada del Patio
toegevoegd.

Naast dit vijfsterren hotel in Málaga zijn er de
afgelopen maanden nog diverse andere hotels
geopend in Spanje. Onderstaand een kort
overzicht.

Het nieuwe hotel is gebouwd op de plek waar
vroeger 2 oude gebouwen stonden. Hieronder
heeft men resten gevonden van de Arabische
stadsmuur van Málaga en van de oude
toegangspoort Puerta del Río. Het gedeelte van
de stadsmuur was nog in hele goede conditie.
Ook zijn er verschillende (huishoudelijke)
voorwerpen gevonden, die nu te zien zijn in het
hotel.
En onder de stadsmuur zijn er zelfs nog oudere
overblijfselen gevonden; namelijk resten van een
stadsmuur uit de Romeinse tijd.
Bij de bouw van het nieuwe hotel heeft men
zorgvuldig rekening gehouden met zowel de
omgeving als met de originele architectuur van
de voormalige herberg (posada).
Het hotel heeft 103 kamers, waarvan
86 tweepersoonskamers, 11 junior suites en
6 suites; alle met ADSL-aansluiting.
Vincci Selección Posada del Patio *****
Pasillo Santa Isabel, 7
29005 Málaga
Tel. +34 951 001 020
Fax +34 951 001 030
posadadelpatio@vinccihoteles.com
www.vinccihoteles.com/en/hoteles/espana/
malaga-ciudad/vincci-seleccion-posada-delpatio

- Hotel Allon Mediterránea ****
in Villajoyosa (Costa Blanca)
www.hotelallon.es/index.php
- Hotel Room Mate Emma in Barcelona
www.room-matehotels.com/esp/
barcelonahotel/emmahotel/emmahotel.php
- Hotel Cap Rocat *****
in Cala Blava, Mallorca
Zeer luxe hotel gevestigd in een oud fort.
http://caprocat.com/new/
- Hotel Tryp Condal Mar **** in Barcelona
Dit hotel behoort tot de hotelketen Sol Meliá
http://es.solmelia.com/
- Hotel Vik Club Coral Beach ****
in Playa Blanca op het eiland Lanzarote
www.vikhotels.com
- Hotel Viura in Villabuena
www.hotelviura.com
- Hotel Hospedería de los Parajes in Laguardia
www.hospederiadelosparajes.com/
- Hotel Eguren Urgarte in de regio La Rioja
Dit hotel ligt recht tegenover de Heredad
Ugarte wijngaarden.
www.egurenugarte.com/
En drie nieuwe aparthotels
- The Urban Suites.com
in Barcelona
www.theurbansuites.com
- Hotel Suites Center Barcelona
www.hotelescenter.es
- Hotel Jardines de Uleta
www.jardinesdeuleta.com/es
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TENTOONSTELLINGEN
Barcelona
MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.mnac.cat
Praga, París, Barcelona, 1918-1948.
Interrelaciones de la modernidad fotográfica en
Europa
mei – september 2010
La moneda falsa. De la Antigüedad al Euro
mei 2010 – mei 2011
Museo Picasso
http://www.museupicasso.bcn.cat
Rusiñol – Picasso
28 mei - 5 september 2010
Picasso – Degas
15 oktober 2010 - 16 januari 2011
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona
www.cccb.org
Barcelona – Valencia – Palma: Una historia de
confluencias y divergencias
26 mei - 12 september 2010
Fundación Joán Miró
www.fundaciomiro-bcn.org
Pipilotti Rist
1 juli - 2 november 2010
CaixaForum Barcelona
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/
caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_
es.html
Federico Fellini, El circo de las ilusiones
12 maart - 22 augustus 2010
Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz
16 maart - 30 juli 2010

Bilbao
Museo Guggenheim
www.guggenheim-bilbao.es
Robert Rauschenberg: Gluts
12 februari - 12 september 2010
Anish Kapoor
16 maart - 12 oktober 2010
Henri Rousseau
24 mei - 12 september 2010
La Edad de Oro de la pintura holandesa y
flamenca del Städel Museum
8 oktober 2010 - 13 februari 2011
Museo de Bellas Artes
www.museobilbao.com
Balenciaga. El diseño del límite
10 mei - 26 september 2010
Taurus: Del mito al ritual
7 juni - 5 september 2010
Tomás Acillona. Fotografías 1932-1957
2 juli - 12 september 2010
Lazkano. De la arquitectura a la naturaleza
4 oktober 2010 - 16 janauri 2011
Madrid
Museo del Prado
www.museodelprado.es
Willem Pannemaker. La serie de Mercurio
1 juni - 26 september 2010
Turner y los Maestros
22 juni - 19 september 2010
Museo Thyssen-Bornemisza
www.museothyssen.org
Monet y la Abstracción
22 juni - 10 oktober 2010
Jardines impresionistas
16 november 2010 - 14 februari 2011
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es
Martín Ramírez: marcos de reclusión
31 maart - juli/augustus 2010
La deriva es nuestra
5 mei - 16 augustus 2010
Principio Potosí
12 mei - 6 september 2010
Manhattan: uso mixto fotografía y otras
prácticas - de 1970 hasta hoy
9 juni - 27 september 2010
Nuevos Realismos: 1957-1962
16 juni - 4 september 2010
Una exposición de Arte. Hans Peter Feldmann
22 september 2010 - 28 februari 2011

Desbordamiento de Val del Omar
27 oktober 2010 - 28 februari 2011
Atlas
3 november 2010 - februari 2011
Málaga
Museo Picasso
www.museopicassomalaga.org
Picasso. Caballos
17 mei - 5 september 2010
Los juguetes de las vanguardias
4 oktober 2010 - 30 januari 2011

Bronvermelding foto’s
Benalmádena en omgeving van bovenaf
bekijken
- Foto van de website www.telefericobenalmadena.com
De meest exclusieve winkelstraat in Madrid
krijgt een nieuw uiterlijk
- De werkzaamheden in de Calle Serrano zijn
voor een groot deel al klaar – foto beschikbaar gesteld door Ayuntamiento de Madrid
/ Empresa Municipal Promoción de Madrid
Uitreiking hoofdprijs Spaans Verkeersbureau
Bloemencorso 2010
- De uitreiking van de hoofdprijs op het kantoor van het Spaans Verkeersbureau in Den
Haag
MTV Europe Music Awards 2010 in Madrid
- Het logo van de MTV Europe Music Awards
2010
Terminal T3 Málaga: een maand na de opening
- De T3 terminal van het vliegveld Málaga –
foto beschikbaar gesteld door AENA

Miró & Jan Steen in het Rijksmuseum
- Voorkant flyer met informatie over de tentoonstelling
Vueling biedt 30 nieuwe vluchten vanaf
Granada
- Foto van website www.vueling.com
Gids Ecotoerisme in Spanje
- Voorzijde van zowel de Engelse als de Spaanse
gids
Madrid: één van de 10 beste steden om in te
leven
- Gran Vía, Madrid - foto van www.flickr.com
Hotelnieuwtjes
1e vijfsterren hotel in historisch centrum Málaga
- Foto van de website www.vinccihoteles.com/
en/hoteles/espana/malaga-ciudad/vincciseleccion-posada-del-patio
En drie nieuwe aparthotels
- Foto van de website www.theurbansuite.com

De inhoud van deze nieuwsbrief en voorgaande edities kunt u ook vinden op onze website www.spain.info/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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