
 
Asociación Iberoamericana de Eindhoven organiseert:  
 
 
8-Daagse architectuurreis naar ZW Andalucía 
 
In 2011 organiseerden wij voor de eerste keer een architectuurreis. Die ging toen 
naar Barcelona-Valencia. Daarna waren wij in Madrid-Toledo, in Sevilla-Córdoba, in 

Salamanca- Castilla y León, in Bilbao-Burgos,  in Santiago de Compostela-Galicia, Asturias-Cantabria en vorig jaar 
waren we in Zaragoza en Lleida. Maar er zijn nog steeds plekjes in Spanje waar we niet geweest zijn en waar mooie 
architectuur is. Dit jaar gaan we naar het zuidwesten van Andalucía met Málaga en Sevilla als standplaatsen. 
Sevilla? Daar waren we toch al eens? Jazeker, maar er is sindsdien in Sevilla veel moois bijgekomen en vandaar uit 
bezoeken we trouwens ook nog Huelva en Cádiz. Wij blijven drie nachten in Málaga (hotel Atarazanas) en vier 
nachten in Sevilla (hotel Don Paco).  
 
Ook deze keer worden we ter plaatse weer begeleid door Suzanne Roelofs, onze eigen specialiste op het gebied 
van de geschiedenis, de cultuur en in het bijzonder van de moderne architectuur die we ook nu weer veelvuldig 
zullen tegenkomen. Maar ook hebben we oog voor stadswijken en oudere architectuur.  
 
Er zijn weer twee reizen, de eerste begint op  dinsdag 15 oktober en de tweede op maandag 28 oktober 2019. De 
eerste groep gaat eerst naar Málaga en daarna naar Sevilla, en de tweede groep eerst naar Sevilla en dán naar 
Málaga. In verband met de beschikbare vluchten kon dat niet anders. U kunt zich opgeven door het 
Aanmeldingsformulier in te vullen, maar lees voordat u dat doet eerst onze Reisvoorwaarden!  
 
De groep van 15 oktober kan zowel uit Amsterdam als uit Eindhoven vertrekken en weer terugvliegen. De groep 
van 28 oktober kan alleen via Amsterdam. U bent zoals altijd vrij om andere vluchten te boeken (denk in dat geval 
ook aan vervoer tussen luchthaven en hotel). Boek geen vlucht voordat u bericht hebt gekregen dat u mee kunt 
want de reis kan volgeboekt zijn (of niet doorgaan). Natuurlijk hoeft u niet 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.   

De kosten voor deze reis zijn afhankelijk van het aantal deelnemers omdat sommige kosten van de reis hoofdelijk 
worden omgeslagen. Bij 24 deelnemers kost de reis ongeveer 1000 euro per persoon. Dat is helaas 150 euro 
duurder dan vorig jaar omdat de hotels in Málaga en Sevilla veel duurder zijn dan in Zaragoza. Wél is dit bedrag 
inclusief en dus ook afhankelijk van de prijs van het vliegticket. Verder is inbegrepen: het gebruik door twee 
personen van een hotelkamer, ontbijt, entrees en reiskosten ter plaatse. De éénpersoonstoeslag is 205 euro. Niet 
inbegrepen zijn lunch en diner. De maximale groepsgrootte is 24 personen. Niet-leden van de Asociación zijn van 
harte welkom om mee te gaan op deze reis maar dienen lid te worden en de contributie van 27 euro te voldoen. 
  
Als we besloten hebben dat de reis definitief doorgaat krijgt u persoonlijk bericht en wordt u 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 niet van de AIE worden teruggevorderd. U dient daarna uw inschrijving te bevestigen door een kopie 
van uw e-ticket naar de AIE-webmaster te sturen. De webmaster van de AIE is bereid om assistentie te verlenen bij 
de boeking van het vliegticket. 

Op de volgende pagina’s geven wij u een indruk van wat we die week 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 doe dat niet indien u niet in staat bent om anderhalf 
uur achtereen te wandelen in een rustig tempo. 

Suzanne en Peter 

Sinds februari 2016 is de AIE 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.  

 

 

http://suzanneroelofs.com/
http://aie-eindhoven.nl/architectuurreizen?view=form
https://aie-eindhoven.nl/images/files/Reisvoorwaarden.pdf
http://www.vvkr.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://aie-eindhoven.nl/images/files/Reisvoorwaarden.pdf


Groep 1 (vertrek 15 oktober 2019) 

Dag 1 (dinsdag): Reizen van Amsterdam Schiphol óf Eindhoven Airport naar Málaga 

We vliegen naar keuze vanaf Eindhoven of Amsterdam in de late middag naar Málaga met Transavia en komen 
daar een kleine 3 uur later aan. Er zijn twee redenen om eventueel via Eindhoven te reizen: 

1. Omdat er voor de eerste groep deze keer vanuit Eindhoven ook goede mogelijkheden zijn en we de 

deelnemers uit die regio ook de gemakkelijkste en goedkoopste reis willen aanbieden.  

2. Terugvliegen naar Eindhoven betekent bijna een hele dag extra in Sevilla (er is geen AIE programma 

gepland voor die dag!). 

We laten de keuze tussen Amsterdam en Eindhoven aan u maar vragen u wel om uw keuze op het 
aanmeldingsformulier in te vullen.  

Let op: Groep 1 gaat eerst naar Málaga en vliegt terug vanuit Sevilla, beide keren met Transavia. 

 

We stellen voor aan degenen die uit Amsterdam vertrekken dat zij de vlucht van 16.05 uur nemen. De 
aankomsttijd van beide groepen in het hotel in Málaga verschilt dan slechts een uur. Als u een andere vlucht boekt 
dient u zelf te zorgen voor vervoer naar het hotel. 

LET OP: vluchttijden kunnen wijzigen! 

We verzamelen bij de bagageband in Málaga en zo gauw iedereen zijn koffer heeft gaan we gezamenlijk naar 
buiten. Voor vervoer naar Hotel Atarazanas is gezorgd. Na het inchecken in het hotel zijn we vrij om te gaan en 
staan waar we willen. Het oude stadscentrum is op loopafstand. Voor degenen die gezamenlijk de stad in willen 
spreken we geheel vrijblijvend een tijd af in de lobby van het hotel.  

Dag 2 (woensdag): Málaga 

Málaga is op Sevilla na de grootste stad van Andalucía en vooral bekend om zijn luchthaven waarvan veelvuldig 
gebruik gemaakt wordt door de zonaanbidders die meestal naar het dichtbij gelegen Torremolinos, Fuengirola of 
Marbella gaan. Toch heeft de stad Málaga zelf een groot aantal objecten die voor ons, architectuurliefhebbers, 
zeer de moeite waard zijn om te bekijken, zeker op het gebied van stadsontwikkeling. Málaga is een grote en 
vooral uitgestrekte stad met afhankelijk van hoe je telt 600.000 tot 1 miljoen inwoners. En dus kunnen we niet 
alles zien maar wel heel veel! Op onze eerste wandeling gaan we al meteen naar de nieuwste aanwinst van 
modern Málaga, de dependance van het Centre Pompidou. Verder zien we tijdens de stadswandelingen onder 
andere het in een oud paleis gevestigde splinternieuwe Picassomuseum en als schril contrast daarmee het 
eeuwenoude Teatro Romano.  

   

Onze lunch zal op Spaanse tijden (na twee uur ’s middags) ergens in de oude stad plaats vinden, waarna we nog 
één wandeling tegoed hebben, nog steeds door de oude binnenstad en die brengt ons weer naar ons hotel. De 
eerste kennismaking met Málaga hebben we daarmee gehad! 



   

Dag 3 (donderdag): Málaga 

Vandaag vervolgen wij onze verkenningen in Málaga met een bezoek aan de kathedraal die wij na een korte 
wandeling vanuit ons hotel van alle kanten bekijken. Vervolgens begeven wij ons per taxi naar de andere kant van 
de Rio Guadalmedina voor nog een stadswandeling die bij ons hotel eindigt. De rest van de dag hebben we vrij en 
kunt u op eigen houtje Málaga verkennen wellicht aan de hand van een van de vele suggesties die wij u zullen 
geven. 

   

Dag 4 (vrijdag): Málaga en dan naar Sevilla! 

Vandaag gaan we met de bus naar Sevilla, maar niet voordat we (als het kan!) een visita guiada aan het 
futuristische Congresgebouw van Málaga hebben gebracht. Als dat niet kan maken we een kort wandelingetje 
door een moderne buitenwijk van Málaga alvorens koffie te gaan drinken in het bezoekerscentrum van het 
imposante natuurpark El Torcal dat op 30 minuten rijden van Málaga ligt. Met dit geweldige natuurmonument en 
hopelijk een glimp van de architectuur die de natuur hier voor ons verzonnen heeft, rijden we in twee uur naar 
Sevilla. Daar gaan we eerst inchecken en daarna de lunch gebruiken op de nabijgelegen Plaza de la Encarnación. 
Na de lunch bezoeken we natuurlijk gezamenlijk de Setas. 

   

Dag 5 (zaterdag): Sevilla 

Uiteraaard kunnen we in Sevilla niet om een aantal bekende hoogtepunten heen. Op onze weg van het hotel naar 
de Toro del Oro komen we langs de kathedraal en het koninklijk paleis. Onze eerste wandeling eindigt echter bij 
een prachtig gebouw van de ons inmiddels welbekende architect Rafael Moneo. Na de koffie lopen we over de 
Plaza de España naar het prachtige busstation en nemen daar de taxi naar Triana waar we het Centro de Ceramica 
van Sevilla ook van binnen gaan bekijken. Na de lunch wandelen we langs enkele moderne hoogtepunten naar het 
hypermoderen Caixa Forum waar we een rondleiding zullen krijgen. En de avond brengen we natuurlijk door op 
een van de vele terrasjes van deze bijzondere stad.  



   

Dag 6 (zondag): Huelva 
 
Huelva is een van de onbekendste steden van Andalucía. Het heeft zo’n 150.000 inwoners en ligt dicht tegen de 
Portugese grens aan de oevers van de Rio Tinto, op een klein uurtje rijden met de bus van Sevilla. Veel van de 
voorgeschiedenis van de reizen van Columbus speelde zich hier af. Voordat we Huelva zelf gaan bekijken brengen 
we eerst een bezoekje aan een bijzonder museum in Palos de la Frontera waar Columbus zijn reis begon en waar 
we originele replica’s kunnen bezichtigen van de scheepjes waarmee hij dat deed. Huelva heeft veel, voornamelijk 
chemische industrie en er is een zeer bijzondere wijk, el Barrio Obrero waar de arbeiders die in de nabijgelegen 
kopermijnen werkten, vroeger woonden.  

Als we onze stadswandeling gedaan hebben stappen we in de bus die ons tegen lunchtijd terugbrengt naar Sevilla 
waar we een vrije middag hebben. Uiteraard geven wij u een lijstje met suggesties hoe u deze middag zou kunnen 
doorbrengen. 

    

Dag 7 (maandag): Cádiz 
 
Deze stad die prachtig gelegen is op een smalle landtong aan de Golf met dezelfde naam, heeft zo’n 120.000 
inwoners. Wij komen in Cádiz aan over een van de twee kilometerslange bruggen die Cádiz met het vaste land 
verbinden. We beginnen onze stadsbezichtiging met een kopje koffie en een bezoek aan de kathedraal die al even 
wit is als de rest van de stad. Daarna wurmen wij ons door de smalle steegjes naar de Plaza de la Mina waar we 
van de lunch gaan genieten. Na de lunch brengt de bus ons naar de Paseo Marítimo, beter bekend als de Malecon 
van Europa, naar de gelijknamige boulevard in Havana de Cuba. De omgeving van deze prachtige aan het strand 
gelegen weg herbergt enige fraaie moderne gebouwen waarvan wij er een aantal zullen bespreken, alvorens in de 
bus te stappen en terug te gaan naar Sevilla.  

    

Traditioneel zullen wij ’s avonds gezamenlijk genieten van het ‘potverteren’ als er tenminste nog iets in ‘de pot’ 
zit…………… 
  



Dag 8 (dinsdag): van Sevilla naar Amsterdam Schiphol of Eindhoven Airport  
 
Helaas, ook deze architectuurreis naar ZW Andalucía met Suzanne is weer bijna voorbij. Net zoals op de heenweg 
zijn er weer verschillende mogelijkheden om terug naar Nederland te vliegen. 

 

 

Voor gezamenlijk vervoer van het hotel in Sevilla naar de luchthaven wordt gezorgd. Als u naar Amsterdam 
terugvliegt zijn er twee mogelijkheden zoals u ziet. Uiteraard staat het u vrij om de vlucht naar Amsterdam te 
nemen die om 20.35 uur vertrekt (Amsterdam laat). In dat geval kunt u eventueel met degenen die naar 
Eindhoven vliegen vanuit het hotel in Sevilla meegaan en een uur op de luchthaven wachten. Als u echter niet 
meer thuis kunt komen na aankomst op Schiphol om 23.25 uur, dan neemt u de vlucht van 10.30 uur naar 
Amsterdam die wij op het Aanmeldingsformulier ‘Amsterdam vroeg’ hebben genoemd.  

Ook als u uit Amsterdam vertrokken bent staat het u natuurlijk vrij om naar Eindhoven terug te vliegen. U kunt dan 
eventueel per trein doorreizen naar Amsterdam (Schiphol) 

Reken op een half uur vanaf vliegveld 
Eindhoven naar het Centraal station in 
Eindhoven. Er zijn tot kwart voor 12 
mogelijkheden vanuit Eindhoven om met de 
trein naar Schiphol te reizen voor degenen die 
in de regio Amsterdam wonen, hun auto op 
Schiphol hebben staan of daar opgehaald 
kunnen worden. 

Kijk in de NS-planner of u vanuit Eindhoven 
uw woonplaats nog per trein kunt bereiken of 
regel dat u vanuit Eindhoven Airport wordt 
opgehaald of wellicht hebt u op de heenreis 
uw auto al hier geparkeerd. 

 

 

Tot slot 

Zoals u weet bent u vrij om de vluchten te boeken die u zelf kiest en dus om van geen van de door ons opgegeven 
mogelijkheden gebruik te maken. Vul dan op het aanmeldingsformulier ‘anders’ in en vermeld bij ‘Bijzonderheden’ 
hoe u wél reist.  

Deze brochure geeft slechts een eerste indicatie over wat we allemaal gaan doen want dat is teveel om op te 
noemen. Na de reis krijgt u een samenvatting van wat we allemaal gezien hebben. 

U kunt zich voor deze reis opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. Wacht u alstublieft 
met het boeken van de vliegreis totdat u bericht hebt gekregen dat de reis definitief doorgaat. Als u daarna uw 
ticket heeft geboekt stuurt u een kopie aan de AIE-webmaster. Pas dan bent u definitief aangemeld. Ook voor 
nadere inlichtingen kunt u terecht bij webmaster@aie-eindhoven.nl.  

Namens de Asociación Iberoamericana de Eindhoven, 

Peter Kivits en Suzanne Roelofs 

https://aie-eindhoven.nl/architectuurreis5?view=form
mailto:webmaster@aie-eindhoven.nl

