Rondreis Catalonië

Naast een bezoek aan Barcelona, kan je gemakkelijk rondreizen in Catalonië
dankzij de hogesnelheidstreinen (AVE) die Girona, Lleida en Tarragona
verbinden met de Catalaanse hoofdstad. De duur van deze trajecten varieert
naargelang de bestemming, maar geen enkele duurt langer dan een uur.
Bijgevolg is het mogelijk door Catalonië te reizen in slechts enkele dagen en dit
aan een aanvaardbaar tarief.

Girona
Op slechts 103 kilometer van Barcelona (37 minuten met de AVE), ligt Girona de
hoofdstad van de provincie die de Costa Brava inneemt, gekend vanwege haar mooie
stranden en grotten verborgen in de rotsen.
Girona geniet van een bevoorrechte ligging tussen de zee en de berg. Barri Vell is een
van de meest schilderachtige historische centra van Catalonië, met enkele unieke
aspecten in Europa: de Karolingische wal, de joodse wijk van Call, een van de best
bewaarde en de grootsheid van de gotische beuk van de Kathedraal, de breedste van
heel de wereld.
De huizen van Onyar, de rivier die de stad doorkruist, zijn beschilderd met levendige
kleuren en creëren het meest karakteristieke beeld van Girona, samen met de
Kathedraal en de Kerk van Sant Feliu ontstaan in de vroegste periode van het
christendom, in het centrum van het landschap.

Tarragona
In het zuiden van Catalonië stuiten we op Tarragona, een eeuwenoude stad, die je op
40 minuten met de AVE kan bereiken.
Het ‘Oude Tarraco’, gesticht door de Romeinen, was een van de belangrijkste steden
van het Mediterrane Zeegebied. Momenteel wordt de stad beschouwd als
Werelderfgoed dankzij haar ’Conjunto Arqueológico de Tarraco’ (Archeologische
Verzameling van Tarraco)

Hier kan je niet alleen de Romeinse monumenten aanschouwen, maar tevens genieten
van een grote middeleeuwse wandeling, de moderne gebouwen, de stranden gelegen
aan kristalhelder water, een schilderachtige havenwijk en elk soort toeristische
attractie.
Als je door de straten van het historisch centrum wandelt, ontdek je de oude ‘Murallas’
(wallen), de imposante Kathedraal van de Heilige Maria en de Toren van Pretorio, van
waarop je kan genieten van een prachtig uitzicht op de stad en de stranden.

Lleida
Lleida, eveneens bereikbaar vanuit Barcelona met verbinding van de AVE (57
minuten), bevindt zich in het westelijke deel van Catalonië en grenst met Frankrijk en
Andorra. Het is een gekende bestemming voor liefhebbers van bergen en skiën daar je
er de Pyreneeën kan terugvinden, maar in de stad Lleida vind je tevens een waaier
aan toeristische mogelijkheden en aanbod.
De stad beschikt over plaatsen die je zeker niet ongeïnteresseerd laten, zoals la Seo
(de Kathedraal van Lleida), het meest typerende monument, de fraaiste pleinen zoals
dat van Sant Joan, van waar je de Kathedraal kan bereiken met een lift met een hoogte
van 60 meter, of de ruïnes van de oude vestigingswallen.
De liefhebbers van kunst en geschiedenis treffen er de talrijke indrukwekkende
constructies die de diversiteit aan culturen weerspiegelt die hun sporen in deze stad
nalieten: van Romeinse en middeleeuwse ruïnes tot meer hedendaagse constructies
zoals het Paleis van ‘la Paeria’, zetel van het gemeentehuis van de stad sinds 1383, of
het Paleis van Deputatie.

