
10 Spaanse trekpleisters die de moeite 
lonen 
  
Spanje heeft heel wat te bieden op cultureel vlak: van Romeinse en Moorse monumenten en               
Middeleeuwse kastelen tot bruisende steden als Barcelona en Madrid. Ook de Spaanse natuur             
is fascinerend, of je nu van gebergten of de kuststreek houdt. Een hele boterham, maar de                
volgende tien bezienswaardigheden mogen zeker niet op je lijstje ontbreken. 
  

10. Het Koninklijk Paleis van Madrid is de officiële woonplaats van de Spaanse Koning,              
maar heeft hoofdzakelijk een ceremoniële functie. De bouw van het paleis duurde van             
1738 tot 1755. In 1764 trok Karel III erin. 

9. Pamplona staat bekend voor de jaarlijkse San Fermínfeesten. De meest beruchte            
activiteit van dit festival is het stierenrennen. Deelnemers lopen hierbij voor een aantal             
losgelaten stieren door de straten van de stad. 

8. Het La Concha strand in San Sebastian behoort tot één van de beste stadsstranden in                
Europa. Je kan er surfen, wandelen op de promenade, overheerlijk dineren en genieten             
van het uitzicht. 

7. Het Aquaduct van Segovia is één van de best bewaarde Romeinse monumenten in              
Spanje. Het bouwwerk dateert van 50 AD en telt 24 000 granietblokken. Mortel kwam er               
bij de bouw niet aan te pas. Het aquaduct kan maar liefst 16 km water aanvoeren en was                  
tot de 20e eeuw  in gebruik. 

6. Cuenca is een Middeleeuwse stad gelegen tussen Madrid en Valencia. De stad ligt op               
een bergplateau en telt een aantal hangende huizen. Deze huizen leunen op de rand van               
de klif en maken van Cuenca een echte trekpleister. 

5. Ibiza is een Balearisch eiland in de Middellandse Zee. Het is een populaire              
feestbestemming met een bruisend nachtleven. Het eiland telt immers heel wat           
discotheken, strandbars en restaurants. 

4. De Sagrada Familia is een basiliek in Barcelona ontworpen door Antoni Gaudi. Gaudi              
stierf in 1926, al is de basiliek ondertussen nog steeds in aanbouw. 

3. Samen met architect Juan Bautista de Toledo ontwierp Filips II in 1559 het Escorial.               
Toen was het een politiek centrum, nu functioneert het als klooster, paleis, museum en              
school. 

2. Het Mezquita in Cordoba is een fascinerend gebouw met talrijke zuilen en bogen. Ooit               
stond er een Romeinse tempel, waarna de Visigotische periode volgde. Vervolgens           
bouwden de Moren het om tot een moskee. Na de Spaanse Reconquista gaf Karel V de                
toestemming om het te veranderen naar een kathedraal. 



1. Het Alhambra combineert een fort, een Arabisch paleis en een tuin. Het gebouw kijkt uit                
op Granada en is één van de belangrijkste Spaanse trekpleisters. Heel wat toeristen             
zakken af naar Granada speciaal voor het Alhambra.  


