De ‘costa brava’ of ‘de ruige kust’ werd door de Spanjaarden verkozen tot de mooiste van de 17
costa’s. Niet verwonderlijk want deze prachtige kuststrook heeft echt alles te bieden voor de
vakantieganger. Naast schitterende verdoken baaitjes met azuurblauw water vinden we nog
authentieke dorpjes en heel wat natuurschoon. Voor ons als wandelaar is er een overvloed aan
schitterende paadjes te vinden. Deze reis is gebaseerd op het boek “The Costa Brava Way”, een
fantastische route van 255km die het Franse Argèles-sur-Mer verbindt met het Spaanse Blanes. Deze
wandelweg loopt de ene keer pal langs de zee en een andere keer trekken we enkele kilometers
landinwaarts en stappen op smalle bergwegen die ons een subliem panorama aanbieden over deze
mooie kust. Zonder twijfel zal dit een onvergetelijke wandelreis worden. Natuurlijk is er voor elk wat
wils want naast het wandelen is het ook mogelijk om enkele mooie stadjes te bezoeken, alles is terug
te vinden in het reisprogramma.
In de namiddag van vrijdag 10 april nemen we het vliegtuig van Brussels airlines dat ons naar
Toulouse zal brengen. Daar wacht de bus van VDK ons op met onze bagage. Na een avondmaal (3gangenmenu), overnachting en ontbijtbuffet in het Holiday Inn hotel voert de bus ons in een drietal
uur naar Argèles-sur-Mer waar
we meteen al beginnen aan
onze eerste wandeling.
Vervolgens verblijven we 6
nachten in Roses waar we kozen
voor hotel Goya Park***, zonder
twijfel één van de beste
driesterrenhotels van Roses en
behorend tot de befaamde
‘Prestige-keten’.

Hier verblijven we op basis van half-pension (ontbijt-en avondbuffet met water en wijn inbegrepen).
Het hotel beschikt over een mooie tuin, zwembad, minigolf en jeu-de boule terrein en telt 246
kamers. Iedere kamer heeft een balkon, badkamer met WC en douche, tv, gratis wifi, telefoon,
ventilator en kluisje (tegen betaling)
De terugreis verloopt met de bus die tijdens de nacht zal doorrijden zodat we in de loop van de
zaterdagochtend in Zedelgem zullen aankomen.
Reisprogramma
•

Dag 1 : VRIJDAG 10 april 2020

Om 11u30 verzamelen we aan de parking Kinepolis Brugge alwaar een VDK-bus ons gezamenlijk naar
Zaventem voert, hier nemen we om 15u55 onze vlucht naar Toulouse-Blagnac. Onze aankomst is
voorzien om 17u35. We nemen alleen handbagage mee op de vlucht want de nieuwe luxe bus van
VDK met 35 plaatsen staat ons met de bagage al op te wachten. Een korte rit brengt ons naar het
nabij gelegen Holiday Inn hotel
**** waar we het avondmaal (3gangenmenu) gebruiken en de
nacht zullen doorbrengen.
(dranken niet inbegrepen)
De comfort-kamers waar we zullen
logeren zijn voorzien van alle
gerieflijkheid met als thema
‘luchtvaart’. Niet verwonderlijk
want de Airbus-fabriek ligt hier net
om de hoek.

•

Dag 2 : ZATERDAG 11 april 2020 : Argeles-sur-Mer – Port Vendres (6 of 15km)

Na een hopelijk goede nachtrust en een uitgebreid ontbijtbuffet overbruggen we met de bus de
afstand van 246km naar het beginpunt van onze “Costa brava Way” aan de jachthaven van Argèlessur-Mer. We zullen tijdens deze reis getrouw het boek volgen dat voor ons al de mooiste paadjes
heeft uitgezocht.
Vanuit onze startplaats zullen we het lokale
“sentier littoral” volgen dat de douaniers
vroeger volgden om langs de kust te
patrouilleren. Het avontuurlijk pad brengt
ons langs een oud fort en doet ons na 6km
afdalen naar het schitterende Collioure; één
van de meest romantische stadjes van
Frankrijk. Het Middeleeuwse fort dat nog in
zeer goede staat verkeerd bepaald het
staduitzicht van Collioure. Hier vinden we
onze bus terug.

Diegenen die willen kunnen hier stoppen en het stadje bezoeken.
Na de lunchpauze wacht er
ons een klim naar het 16e
eeuwse Fort Saint-Elme. Van
hieruit krijgen we sublieme
panorama’s aangeboden over
de Côte Vermeille want zo
noemt men hier deze
kuststrook. Vervolgens dalen
we opnieuw af en pikken zo
opnieuw ons ‘sentier littoral’
op dat we volgen tot in Port
Vendres.

* Dag 3 : ZONDAG 12 APRIL 2020 : Port Vendres – Cerbère (8, 13, 20 of 22,5km)
We vertrekken waar we gisteren zijn gestopt, nl. in Port Vendres. We stappen door de haven die
exotisch fruit importeert uit Afrika en botsen op enkele versterkingen uit de 17e en 18e eeuw. We
wandelen nu het schiereiland Cap Bear op waar je goed kan zien waar de oostelijke Pyreneeën
abrupt eindigen in de Middellandse zee. Na 4,5km bereiken we de vuurtoren van Bear om verder
deze grillige kust te volgen tot aan de oude dynamietfabriek Nobel. Hier, na 8km wandelplezier is het
tijd voor een stop bij onze bus. We pikken opnieuw onze route op en stappen langs de “Cap
d’Ulastrell” verder totdat we na 12,5km het toeristische Banyuls-sur-Mer binnenwandelen voor onze
middagpauze.
Diegenen die willen kunnen
hier stoppen en het stadje
bezoeken.
Na onze pauze stappen we tot
in het laatste stadje van
Frankrijk: Cerbère. Tijdens de
wandeling stappen we langs
wijngaarden en ontdekken we
verscholen grotten, we steken
een groot ravijn over en
stappen verder tot we het strand van Peyrefite bereiken. Voorbij het ziekenhuis en een camping
botsen we op de VDK-bus, wie wil kan hier na 20km meerijden. Als er nog tijd is stapt de rest verder
tot in het centrum van Cerbère dat 2,5km verder ligt.
•

Dag 4 : MAANDAG 13 APRIL 2020 : Portbou – El Port de la Selva (12 of 20km)

Vandaag start onze wandeldag aan de grensovergang in Portbou, vanaf de Coll de Belitres hebben we
een spectaculair uitzicht over de Costa Brava. Meteen dalen we af naar Portbou om vanaf hier enkele
kilometers landinwaarts te trekken tot in Colera dat we reeds na 5km bereiken. Nog eventjes
stappen we door de heuvels vooraleer we afdalen naar het prachtige strand van Garbet. Door een
prachtig landschap stappen we steeds zuidelijk, we passeren eenzame stranden en idyllische

inhammen totdat we de eerste strandjes bereiken van LLança. Na 12 onovertroffen kilometers staan
we plots aan het haventje van LLança, net op tijd voor onze middagpauze.
De volgende 8km behoren zonder
twijfel tot de mooiste van deze hele
route. We volgen van zeer dichtbij de
zee tot in het witte dorpje El port de la
Selva. Dit traject biedt zeer veel
afwisseling en kronkelt als een slang
langs de grillige kust. Dit traject van
8km is een must.
Diegenen die stoppen na 12km
worden al naar El port de la Selva
gevoerd voor een bezoek.

•

Dag 5 : DINSDAG 14 APRIL 2020 : El port de la Selva – Cadaques (21,5km)

Er wacht ons vandaag alweer een topdag want we stappen dwars door het “Parque natural del Cap
Creus”, één van de mooiste natuurgebieden van Catalonië. We eindigen dan ook nog eens in
Cadaques, het witte kunstenaarsdorp waar Salvator Dali vele jaren van z’n leven heeft gesleten. We
klimmen het dorp uit en stappen door een ruw landschap verder tot aan een kapel, hier veranderen
van richting om na 6km een verlaten strand te bereiken. Tijd om even te rusten.
Door dit verlaten en ruw landschap lopen
tal van wegeltjes maar het is pas na
14,5km dat we onze middagpauze
kunnen nemen aan het vuurtorentje van
Cap de creus. We hebben er een uniek
traject opzitten.
Na onze pauze wachten er ons nog 7
prachtige kilometers door een ongerept
landschap boordevol olijfboomgaarden.
Het parcours glooit telkens op en af tot
we het strand van Cadaques bereiken.
Opgepast : de bus kan ons niet volgen aangezien er geen wegen op ons traject liggen!!!! Dus,
vandaag moeten we ons middagmaal meedragen.

•

Dag 6 : WOENSDAG 15 APRIL 2020 : Monasterio Sant Pere de Rodes – Roses (de
dolmenroute) (25km wandelen of uitstap naar Figueres).
Indien het weer het toelaat kiezen we
vandaag voor een echte bergtocht. De bus
zet ons af aan het voormalig klooster van de
Benidectijnen, Sant Pere de Rodes dat
fantastisch is gelegen op 520m hoogte.
Langs rustige bergpaadjes trekken we dieper
de heuvels in. Plots botsen we op een hele
serie dolmen of hunebedden. Deze
megalithische grafkamers stammen uit het
neolithicum (4000-300 v. Chr) en werden
beschouwd als een soort heiligdom.

We blijven nog even verder stappen in de heuvels vooraleer we afzakken naar Vilajuiga (10km) voor
een middagpauze. Na de middag stappen we op vlakke wegen terug naar ons hotel in Roses.
We wandelen door dorpjes waar de tijd heeft
stilgestaan zoals het zeer authentieke PalauSaverdera dat een bezoekje waard is.
Vervolgens volgen we een hele serie vlakke
grintwegen die ons in 15,5km terug naar Roses
brengen.

Vandaag wordt er een uitstap georganiseerd naar Figueres.
Figueres ligt ongeveer 16km van Roses en is vooral
gekend vanwege z’n Dali-museum. Daarnaast zijn er
nog heel wat bezienswaardigheden want daarnaast
vinden we er het “Castell de Sant Ferran”, het
grootste fort van Europa.
De winkelfanaten vinden er een eigen Ramblas en
heel wat leuke winkelstraatjes.

•

Dag 7 : DONDERDAG 16 APRIL 2020 : Cadaques – Roses : 16 of 23km

Vandaag pikken we opnieuw onze “Costa brava Way” op en beginnen waar we eergisteren geëindigd
waren; in Cadaques. We trekken de heuvels in en stappen op smalle wegeltjes zuidelijk, de paadjes
zijn hier afgeboord met muurtjes van leisteen en bieden na elke bocht een verrassend panorama. Na
enkele uurtjes stappen dalen we af naar een eerste strandje, Cala Joncols, dat alleen bereikbaar is te
voet. Er volgen nog meer van deze heerlijke passages maar het duurt nog tot l’Almadrava vooraleer

we de bus zullen ontmoeten. (16km). Vanaf nu tot in Roses volgen we van zeer nabij de zee, we doen
het rustig aan en genieten soms van een terrasje vooraleer we hotel Goya Park binnenlopen voor
onze laatste avond.

•

Dag 8 : VRIJDAG 17 APRIL : Roses – Roses (15 à 18km)
Na het inladen van de bagage gunnen we de
chauffeur enkele uren rust en vertrekken te
voet vanaf het hotel.
Als afsluiter van deze wandelvakantie maken
we een lokale lus van ongeveer 15à18km in
het binnenland van Roses.
In de loop van de late namiddag vertrekken
we met de bus huiswaarts.

•

Dag 9 : ZATERDAG 18 APRIL : Aankomst Zedelgem

Na een nachtje op de bus te hebben doorgebracht arriveren we in de loop van voormiddag opnieuw
aan het bioscoopcomplex Kinepolis.
Vertrek
We vertrekken om 11u30 op parking Kinepolis Brugge
Prijs
•

710€ per persoon in een 2-persoonskamer

•

975€ per persoon in een single

•

480€ per kind tot 16jr (op kamer 2 volwassenen)

Inbegrepen
•
•
•
•

Luchthavenvervoer van Loppem naar Zaventem
Vlucht met Brussels Airlines naar Toulouse
Verblijf in Holiday Inn Toulouse in half pension (avondmaal + ontbijtbuffet)
Vervoer met luxe-bus + drinkgeld chauffeur

•
•

Verblijf 6 nachten in hotel Goya Park in Roses op basis van half pension (water & wijn
inbegrepen bij avondmaal)
Alle wandelingen + alle uitstappen zoals vermeld in het reisprogramma

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf nu bij Wim Verhelst via mail: info@4op1rij.be of 0475/326446. Graag betaling
van 200€ voorschot per persoon op rekening BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel
Rommelplein 5, 8210 Zedelgem. Uw reservatie is definitief na ontvangst voorschot.
Verzekering
•
•

Reis-en bijstandsverzekering : 28,26€ per persoon
Reis-en bijstandsverzekering + annulatieverzekering: 50,58€ per persoon

Wenst u een verzekering af te sluiten, gelieve dan het verschuldigde bedrag bij te storten bij het
voorschot.
Zeer belangrijke opmerkingen
•

•
•

•
•
•

•

We vliegen met Brussels Airlines vanuit Zaventem. Je mag 1 stuk handbagage + 1 accessoire
meenemen, de rest van de koffers worden meegegeven met de VDK-bus. Het stuk
handbagage mag max. 12kg per volwassene of per kind bedragen en mag volgende
afmetingen hebben : 55*40*23cm. Onder accessoire verstaan we : paraplu, camera,
handtasje,….)
De koffers worden meegegeven met de VDK-bus. We spreken met de mensen die
ingeschreven zijn af wanneer de bagage moet afgeleverd worden.
Elke dag is er een wandeling voorzien maar je bent zeker niet verplicht om telkens hieraan
deel te nemen. Wil je een dagje in Roses blijven is dat geen probleem. Vanuit Roses is er per
lijnbus ook een zeer goede verbinding naar de toeristische steden in de omtrek. Zo kan je een
dagje naar Gerona of Barcelona indien je wil.
Voor ’s middags voorzien we een lunchpakket. Natuurlijk is dit niet verplicht. Dit moet nog
ter plaatse betaald worden.
Leden van wandelclub “Vier op een rij” hebben voorrang van inschrijving tot en met zondag
13 oktober.
Deelnemers aan deze reis moeten aangesloten zijn bij een erkende wandelvereniging. Dit
omdat we gebruik maken van de verzekering die “Wandelsport Vlaanderen” heeft afgesloten
met ARENA.
Reisleiding ; Wim

