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CATALONIE WINETOUR - 5 Dagen - Vertrek 21/10/2018 

Zondag 21 oktober 2018 

Vertrek om 4u te Affligem met onze luxe autocar naar Brussels airport. Met SN lijnvlucht (6u40) naar Barcelona. Aankomst 

omstreeks 8u35. Aansluitend vertrek per autocar naar Tarragona voor geleid bezoek aan deze stad. Lunch. In de namiddag 

brengen we een bezoek aan het wijndomein ‘Carles Andreu’ (D.O. Conca De Barbera). Welkomdrink  gevolgd door 

degustatie. Avondmaal en Logies in Parador de Lleida****. 

Maandag 22 oktober 2018 

Ontbijtbuffet. Vertrek richting El Molar voor bezoek en degustatie bij de familiale bodega ‘Clos Berenguer’ (D.O. Priorato). 

Lunch in een plaatselijk restaurant. Na het middagmaal brengen we een geleid bezoek aan Siurana, een legendarisch dorp 

met herinneringen aan langdurige belegeringen en onmogelijke veroveringen. Terug naar Lleida voor avondmaal met 

wijndegustatie in een plaatselijk restaurant. Logies in Parador de Lleida****. 

Dinsdag 23 oktober 2018 

Ontbijtbuffet. Vervolgens naar Batea voor bezoek en degustatie met ‘tapas’ op het wijndomein ‘Mas Tarrone’ (D.O. Terra 

Alta). Nadien naar Escaladei voor lunch in een plaatselijk restaurant. Vervolgens bezoek aan het Kartuizerklooster van 

Santa Maria d'Escaladei en een plaatselijke producent van olijfolie. Terug naar Lleida voor avondmaal met wijndegustatie 

in een plaatselijk restaurant. Logies in Parador de Lleida****. 

Woensdag 24 oktober 2018 

Ontbijtbuffet. Vertrek naar het wijndomein ‘Carles Andreu’ te Pira. Degustatie van ‘Terras Gauda’ (D.O. Rias Baixas). Lunch 

in het wijndomein. Verder naar Montblanc, de hoofdstad van de comarca Conca de Barberà. Kenmerkend voor het stadje 

is de bijna volledig bewaarde stadsmuur. Terug naar onze parador te Lleida voor wijndegustatie en afscheidsdiner. Logies 

in Parador de Lleida****. 

Donderdag 25 oktober 2018  

Ontbijtbuffet. Check out en transfer om 11u30 naar Barcelona airport. Met SN lijnvlucht (15u35) naar Brussel. 

Aankomst17u40. Transfer met luxe autocar naar Affligem.   
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Ons verblijfhotel : Parador de Lleida****. 

Parador de Lleida is een viersterrenhotel in het Convento del Roser dat dateert uit de 17e eeuw en bestaat uit twee 

gebouwen: de kerk, waar het Marmita Restaurant van de Parador is gevestigd en het hotelcomplex. De 53 kamers zijn 

verdeeld over 3 verdiepingen rondom het klooster en zijn voorzien van airconditioning, verwarming en geluidsisolatie. 

Elke kamer heeft een flatscreen-tv, een minibar en een eigen badkamer met gratis toiletartikelen en een haardroger. 

Verder beschikt deze Parador over multifunctionele vergaderruimtes, een fitnessruimte, gemeenschappelijke ruimtes en 

gratis WiFi.  Lleida is de perfecte locatie voor liefhebbers van wijntoerisme.  

 

 

   
 

 

 

PRIJS PER PERSOON : € 1195 

 

INBEGREPEN:  

De lijnvluchten Brussel/Barcelona/Brussel, transfer van Affligem naar Brussels airport en terug,  

Het vervoer ter plaatse per luxe autocar volgens het programma. Verblijf 4 nachten in dubbelkamer + ontbijtbuffet hotel 

Parador de Lleida****. Middag- en avondmalen inclusief wijn en water volgens programma. Bezoeken*, wijndegustaties 

en proeverijen zoals vermeld in het programma (D.O. Conca De Barbera, D.O. Priorato, D.O. Terra Alta, D.O. Rias Baixas, 

D.O. Bierzo, D.O. Cigales, D.O. Rueda, D.O. Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Ampurdan), begeleiding door Guy 

Vankeerberghen gespecialiseerd in Spaanse wijnen en eigenaar van wijnhandel ‘sacacorchos’.  

 
* Bepaalde bezoeken zijn moeilijk bereikbaar met de autocar en vragen soms een extra fysieke inspanning en dus minder toegankel ijk voor personen met een beperkte 

mobiliteit. Gelieve hiermee rekening te houden. 

 

OPTIONEEL:  

Eénpersoonskamer + € 148,00 (op aanvraag) 

Bijstands- & annulatie verzekering + € 6% van de totale reissom 

 

 

INFO & RESERVATIE : 

Rantour  

Tel 053/666.894 

info@rantour.be 

 

http://www.rantour.be/

