
 
Asociación Iberoamericana de Eindhoven organiseert:  
 
 
8-Daagse architectuurreis naar Asturias 
 
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 

Castilla y León-Salamanca, in Bilbao-Burgos en vorig jaar waren we in Galicia-Santiago de Compostela. Dit jaar gaan 
we, nadat we in april nog een keer naar Madrid zijn geweest, naar Asturias met Oviedo als standplaats. Verder 
bezoeken we Gijón en Avilés en maken we een uitstapje naar León in de autonome regio Castilla y León. Op de 
terugweg overnachten we nog twee keer in Santander in Cantabria. 
 
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 uitvoerig 
zullen tegenkomen. Wij blijven eerst 5 nachten in het moderne hotel Exe El Magistral in Oviedo en verhuizen dan 
voor 2 nachten naar het eenvoudige maar gezellige Hotel Picos de Europa in Santander.   
 
Er zijn weer twee reizen, de eerste begint op  zondag 24 september en de tweede op zondag 8 oktober 2017. U 
kunt zich opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen. Boek geen vlucht voordat u bericht hebt gekregen 
dat u mee kunt want de reis kan volgeboekt zijn. 
 
We vliegen met Vueling op beide zondagen om 14:40 uur uit Amsterdam naar Bilbao. Vandaar rijden we naar 
Oviedo. Dat is een reis van bijna 3 uur die vanwege de prachtige uitzichten en het comfort in de bus snel voorbij 
zullen zijn. Na vijf nachten in Oviedo te zijn geweest vertrekken we op vrijdag naar Santander waar we nog twee 
nachten blijven en ook daar gaan we uiteraard uitgebreid de stad bekijken. Op zondag vliegen beide groepen om 
11:50 uur uit Bilbao naar Amsterdam. U bent vrij om andere vluchten te boeken (denk in dat geval ook aan vervoer 
tussen luchthaven en hotel) en ook 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 20 deelnemers kost de reis ongeveer 850 euro per persoon. Dat is inclusief en dus 
afhankelijk van  de prijs van het vliegticket dat u zelf moet kopen. Verder is inbegrepen het gebruik door twee 
personen van een hotelkamer, ontbijt, entrees en reiskosten ter plaatse. De éénpersoonstoeslag is 187 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 hun contributie van 27 euro te voldoen. 
  
Nadat we besloten hebben dat de reis definitief doorgaat 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. De webmaster van de AIE is altijd bereid om assistentie te verlenen bij de boeking 
van het vliegticket. U dient daarna uw inschrijving te bevestigen door een kopie van uw e-ticket naar de AIE-
webmaster te sturen.  

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://www.exehotels.com/exe-hotel-el-magistral/mapa.html
http://www.grupopicosdeeuropa.com/photos.htm
http://aie-eindhoven.nl/architectuurreizen?view=form
http://www.vvkr.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://aie-eindhoven.nl/images/files/Reisvoorwaarden.pdf


Dag 1 (zondag): Reizen van Amsterdam Schiphol naar Bilbao 

We reizen met de Spaanse vliegmaatschappij Vueling. We vertrekken 
op de zondagen 24 september en 8 oktober om 14:40 uur uit 
Amsterdam Schiphol. We vliegen naar Bilbao met het prachtige door 
Calatrava gebouwde luchthavengebouw. Degenen die dat twee jaar 
geleden nog niet gezien hebben krijgen daarvoor op de terugweg 
ruimschoots de gelegenheid. Onze luxe bus haalt ons op en rijdt met 
ons langs de Golf van Biskaje naar Oviedo waar we tegen een uur of 
half 9 zullen zullen aankomen.  

Dag 2 en 3 (maandag en dinsdag): Oviedo 

Oviedo is de hoofdstad van het vroegere koninkrijk van Asturië, bekend van Don Pelayo die hier in 722 de opmars 
van de Moren tot staan wist te brengen en van Alfonso de Kuise die als eerste de voettocht naar Santiago de 
Compostela heeft gelopen. Oviedo heeft ongeveer evenveel inwoners als Eindhoven maar herbergt wat meer 
historie..... Ook is er prachtige moderne architectuur waarvan natuurlijk het congrescentrum van Santiago 
Calatrava het vlaggenschip is. Niet voor niets is dit gebouw het symbool van onze reis naar Asturias en we gaan het 
natuurlijk uitgebreid bekijken. Maar Oviedo heeft veel meer want wie Oviedo zegt, weet dat daar de Monte 
Naranco is met die twee prachtige preromaanse monumenten Santa Maria del Naranco en San Miguel de Lillo.  

   

In Oviedo vinden we prachtige modernistische gebouwen en al is de kathedraal wat minder exclusief dan die in 
Burgos of Santiago, het gebouw is zeer de moeite waard. Kortom, Oviedo is een gezellige stad waar het goed 
toeven is, waar je kunt genieten van de cider die hier overvloedig vloeit en op zeer karakteristieke wijze wordt 
ingeschonken en gedronken, en waar we tussen gebouwen kunnen lopen uit alle eeuwen tussen de achtste en de 
onze................ Dinsdag na de lunch krijgt u de gelegenheid om Oviedo op eigen houtje te verkennen. 

 



Dag 4 (woensdag): León  

Vandaag maken we een uitstapje naar Castilla y León, een andere autonomía die aan de andere kant van de 
Cordillera Cantábrica ligt. Met de bus zijn we er in anderhalfuur en onderweg genieten we van het prachtige 
landschap. Wellicht kunnen we het best beginnen met een kopje koffie voordat we ons overgeven aan de 
prachtige archtectuur en cultuur die deze oude hoofdstad van het koninkrijk León ons te bieden heeft. Die oude 
koningen liggen begraven in het Panteón van de San Isidro. Ook zien we het majestueuze San Marco hospitaal en 
het ultramoderne museum voor moderne kunst van Musilla y Tuñon. En o ja, we zouden het nog bijna vergeten: 
ook León heeft een prachtige kathedraal en als u van glas en lood houdt mag u dit kunstwerk niet missen. 

   

Dag 5 (donderdag): Gijón en Avilés 
 
Gijón is de grootste stad van Asturias en is prachtig gelegen aan de Golf van Biskaje. Hoewel het geen badplaats is 
maar eerder een belangrijke industrie- en havenstad heeft Gijón een prachtige boulevard met grote zandstranden. 
We gaan er met onze bus heen en in slechts een half uurtje rijden zijn we er. We wandelen door de straten van de 
binnenstad met aan weerszijden van die mooie modernistische huizen en uiteraard zien we het markante op een 
schiereiland gelegen oude centrum Cimavilla. Op 25 km van Gijón ligt Avilés. Het zou een normale Spaanse 
kustplaats zijn geweest als niet Oscar Niemeyer, de beroemde Braziliaanse architect, de stad een cultureel 
centrum van zijn hand had geschonken ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Premio Principe de 
Asturias de las Artes. Uiteraard gaan we dit futuristische bouwwerk tot in detail bekijken. Suzanne weet er alles 
van! 

   

Dag 6 (vrijdag): naar Santander 
 
Vandaag nemen we afscheid van Oviedo. Eerst hebt u nog een uurtje om wat inkopen te doen. Maar wees op tijd 
terug want de bus vertrekt voor een paar uur durende tocht met wat bijzondere uitstapjes onderweg voordat we 
in Santander aankomen. We gaan even een kijkje nemen in Pola de Siero en vragen ons af waarom zo’n kleine 
plaats zo’n groot theater heeft. Dan gaan we naar Comillas waar we naast Gaudi op het bankje kunnen zitten. 
Daarna bezoeken we nog het pitoreske Santillana del Mar met de prachtige romaanse Colegiata Santa Juliana 
waaraan het dorp zijn naam te danken heeft. Wij zijn nu vlakbij de beroemde grotten van Altamira waar slechts 5 
personen per week in mogen. Maar het museum ontworpen door Juan Navarro Baldeweg is zeker ook de moeite 
waard. Vervolgens zijn we na een half uurtje rijden met de bus in ons hotel.  

   

 



Dag 7 (zaterdag): Santander 
 
Santander is de hoofdstad van de zelfstandige regio Cantabria en is prachtig aan zee gelegen. We brengen er twee 
nachten door en hebben dus een hele dag de gelegenheid om eens goed rond te kijken. Hoewel Santander al 
bekend was in de Romeinse tijd zijn er heel weinig oude gebouwen te vinden. Dat komt vanwege een enorme 
brand die in 1941 bijna 15 ha in de binnenstad verwoestte. Santander is een belangrijke havenstad maar ook een 
kuuroord dat graag door de Spaanse adel wordt bezocht om bijvoorbeeld een gokje te wagen in het statige  
casino. Maar Santander laat zich ook niet onbetuigd wat betreft de moderne architectuur en ook daarvan zullen 
we een aantal mooie voorbeelden zien. Hopelijk is het Centro Botín nét klaar als wij er zijn............... 
 

   
 
Dag 8 (zondag): naar Bilbao en dan terug naar Schiphol  
 
Helaas, het is weer bijna voorbij. We zitten weliswaar nog in Santander maar gelukkig zijn we al in 5 kwartier op de 
luchthaven van Bilbao waar we om 11:50 uur weer met Vueling vertrekken naar Schiphol Amsterdam. Na het 
inchecken kunnen we het luchthavengebouw van Calatrava uitgebreid bekijken. Onderweg naar huis genieten we 
na van wat we allemaal gezien hebben en denken we na over waar de reis volgend jaar naar toe zal gaan................  

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

