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IN HET SPOOR VAN EL CID 

EEN ONTDEKKINGSREIS VAN CASTILIË TOT DE LEVANT 

 
Rodrigo Díaz de Vivar, beter gekend als El Cid, is een van Spanjes 

grootste helden, een voorbeeld van moed, onwrikbare trouw en 

doorzettingsvermogen. De Camino del Cid is de historische zowel als 

legendarische route die El Cid volgt vanaf zijn eerste verbanning in 1081 

tot de verovering van Valencia in 1094 en zijn dood in 1099. 

Een unieke tocht door een minder gekend, maar prachtig deel van Spanje. 

Een veelzijdige tocht vol kunst en cultuur, geschiedenis, natuur, geologie 

en adembenemende landschappen. 
 

 

DAG 1 22/09/19 België - El Burgo de Osma 
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem voor uw lijnvlucht naar 

Madrid. 

Bij aankomst, onmiddellijke doorreis naar de 

ongekende en ongerepte parel El Burgo de Osma 

voor bezoek en verblijf. 

Onderweg stop in het wondermooie middeleeuwse 

stadje Ayllón (indien de tijd het toelaat). 
Avondmaal en overnachting in El Burgo de Osma. 
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DAG 2 23/09/19 El Burgo de Osma - Sigüenza 

(110 km) 
Rit naar Sigüenza met bezoeken onderweg. 

 
 

De imposante burcht van Gormaz, gebouwd 

door de kaliefen van Córdoba, is een 

waardevolle getuige van het brutale verleden. 

 
 
 
 

In Berlanga de Duero krijgen we in het zeer 

interessante bezoekerscentrum een 

introductie op het daaropvolgende bezoek 

aan de Mozarabische kapel van San 

Baudelio, versierd met wondermooie 

fresco’s. 

 
 

Atienza is een arendsnest, ooit  fel 

omstreden, maar nu een vredig stadje dat zijn 

middeleeuws karakter goed bewaard heeft. 

Ondertussen zijn de bannelingen 

aangekomen in wat nu de provincie 

Guadalajara is, Moors gebied waar de 

Arabische invloed tot vandaag merkbaar is in 

de verbasterde plaatsnamen. 

 
 

Sigüenza ligt pal op de waterscheiding tussen 

Oceaan en Middellandse Zee, tussen de 

bekkens van Taag en Duero, waardoor in de 

onherbergzame bergketens rondom de 

rivieren diepe ravijnen hebben uitgesleten. 

 
Avondmaal en overnachting in Sigüenza. 
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DAG 3 24/09/19 Sigüenza - Calatayud 

(150 km) 
De reisweg loopt langs de belangrijke 

Moorse stad Medinaceli en typische 

stadjes zoals Santa María de Huerta of 

Alhama de Aragón naar de frisse 

waterpartijen van de río Piedra, een 

prachtig natuurfenomeen midden een 

droog en onherbergzaam steppegebied, 

dat we verkennen vanuit het Monasterio 

de Piedra. 

 
 
 
 

Calatayud gaat prat op haar vele mudéjar 

monumenten, maar was reeds in de 

Romeinse tijd een belangrijk 

wegenknooppunt. 

 
 

Avondmaal en overnachting in Calatayud. 

 
 

DAG 4 25/09/19 Saragossa (180 km) 
Daguitstap vanuit Calatayud 

 
Saragossa, gesticht onder keizer 

Augustus, was een van de belangrijkste 

Moorse steden en ten tijde van El Cid de 

hoofdstad van de gelijknamige taifa of 

koninkrijk. We bezoeken de Aljaferia en 

bezichtigen de wandtapijten in de La Seo. 

 
Op onze terugweg naar Calatayud brengen 

we een bezoek aan een wijngoed. 

 
Avondmaal en overnachting in Calatayud. 
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DAG 5 26/09/19 Calatayud - Teruel (190 km) 
Rit naar Teruel met onderweg stop in het verrassende Daroca, een 

middeleeuws grensstadje dat opnieuw zowel moslim- als christelijke 

invloeden heeft ondergaan. 

 

Daarna bezoek aan het indrukwekkende en 

voordien oninneembare Albarracín. 

 
Teruel is misschien de kleinste provinciehoofdstad 

van Spanje, maar ze is de koningin van de 

mudéjarstijl. 

 
 

Avondmaal en overnachting in Teruel 

 
 
 
 
 

DAG 6 27/09/19 Teruel - Benicarlo (260 km) 
Rit doorheen het gebergte. 

Rubielos de Mora, 

Cantavieja, Morella en het 

Tempeliersdorp Mirambel 

behoren tot de mooiste 

dorpen van Spanje. 

 
 
 

Doorrit naar Benicarlo voor avondmaal en overnachting. 
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DAG 7 28/09/19 Benicarlo - Valencia 
‘s Voormiddags bezoek aan Sagunto, met o.a. 

het romeins theater. 

 
 

Middagmaal bij aankomst in Valencia. 

 
 
 
 

Het moderne Valencia is totaal veranderd. De 

rivier is omgeleid en de nieuwe stad ademt de 

sfeer en de stijl van Santiago Calatrava en 

andere modernisten. Maar net als vroeger 

blijft de charme en aantrekkingskracht van de 

metropool ongeschonden. ‘s Namiddags 

bezoek aan de moderne Ciudad de las Artes 

y las Ciencias. 

 

Avondmaal en overnachting in Valencia. 

 
 
 
 
 

DAG 8 29/09/19 Valencia - België 
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 

Brussel. 

15u00 Vertrek van de lijnvlucht naar Brussel 

17u20 Aankomst in Brussel 
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