
Catalonië is een autonome regio in het uiterste noordoostelijke puntje
van Spanje. De regio heeft een sterke eigen identiteit en een eigen taal.

Barcelona is de hoofdstad van Catalonië. In deze rondreis slaan we
Barcelona echter even over, en laten we je kennismaken met de kleinere

Catalaanse bestemmingen. Met Figueres als startpunt, reis je via
Cadaqués, Girona en Tarragona naar Valencia.

FIGUERES
Treed in de voetsporen van de

surrealistische kunstschilder Salvador Dalì.

RONDREIS CATALONIË

Ga naar www.thetraintraveller.nl voor meer informatie

www.thethetraintraveller.nl

CADAQUÈS
Schilderachtig vissersdorp in Cap de

Creus.

GIRONA
Kleurrijke stad met smalle straatjes en

veel historische monumenten.

TARRAGONA
Stad aan zee met verschillende Romeinse

overblijfselen. 

VALENCIA
Bruisende en groene stad aan zee.

https://twitter.com/TTT_treinreizen
https://www.instagram.com/thetraintraveller.nl/
https://www.facebook.com/thetraintraveller/
http://www.thetraintraveller.nl/
http://thetraintraveller.nl/


Girona

Heenreis

's Middags vertrek je vanuit Nederland naar Parijs, waarvandaan je de nachttrein naar
Portbou in het uiterste noorden van Spanje neemt. De volgende ochtend reis je vanaf
hier in een klein halfuur door naar Figueres.

Figueres

De bekendste bezienswaardigheid in Figueres is het Dalí museum, gewijd aan de
surrealistische kunstenaar Salvador Dalí. Het museum is gevestigd in een voormalig
theater, dat tijdens de Spaanse burgeroorlog volledig werd verwoest. Het gebouw is
voor een groot deel weer opgebouwd in de oorspronkelijke stijl, maar er zijn aan de
buitenkant ook een aantal bijzondere elementen aan toegevoegd die naar de
kunstenaar verwijzen. Figueres is van oudsher een handelsstad, en nog steeds vind je
in het centrum veel winkels, waaronder een groot aantal kleding- en
delicatessenwinkels. Vlakbij Figueres ligt het fort ‘Castell de Sant Ferran’, dat werd
gebouwd vanaf 1753. De strategische ligging van Figueres vlakbij de Franse grens was
de aanleiding om het fort met een omtrek van 5,6 kilometer hier te bouwen.

Cadaquès

Cadaquès is een pittoresk vissersdorp gelegen in een baai aan de kaap Cap de Creus.
De witgeschilderde huisjes met terracotta daken en de imposante Santa Maria kerk die
ver boven het dorp uitsteekt vormen, met de omringende heuvels als decor, een
schilderachtig plaatje. Dat trok verschillende schilders zoals Lorca, Picasso, Miró en ook
Dalí aan. Nog altijd vind je hier nog veel galeries en kunst museums. Verder heeft
Cadaquès ook veel terrasjes en (vis)restaurantjes.

Girona

Qua bezienswaardigheden doet Girona zeker niet onder voor een grote stad, terwijl de
gemoedelijke sfeer meer overeenkomt met die van een kleinere stad. De rivier de
Onyar scheidt Girona in twee delen. Aan de ene kant van de rivier vind je de moderne
stad en aan de andere kant het historische stadscentrum. De gekleurde huizen die als
het ware over de Onyar heen hangen, met verschillende bruggen die de stadsdelen
met elkaar verbinden vormen het bekende stadsbeeld van Girona. Via smalle straatjes
met kasseien bereik je andere bezienswaardigheden zoals de oude Arabische
badhuizen of de imposante kathedraal van Girona. Op het gezellige Plaça de la
Independència vind je verschillende terrasjes en restaurants.

Tarragona

In Tarragona vind je een groot aantal historische monumenten, zoals het 2e eeuwse
Romeinse Amfitheater van Tarraco (de historische naam van Tarragona). Iets buiten de
stad staat het Romeinse aquaduct El Pont del Diable (de Duivelsbrug). Andere
historische bezienswaardigheden zijn het oude Romeinse Circus en de Kathedraal van
Tarragona. Ook deze Catalaanse stad ligt net als Cadaquès direct aan zee. Vanaf het
Balcó del Mediterrani heb je bovendien een prachtig uitzicht over de zee, de haven en
het amfitheater.

Valencia

Hoewel Valencia buiten de autonome regio Catalonië ligt, toont het veel
overeenkomsten met de Catalaanse steden. De stad heeft bijvoorbeeld ook een eigen
taal, Valenciaals, wat sterk verwant is aan het Catalaans. In Valencia is veel te zien,
variërend van middeleeuwse tot hedendaagse architectuur. Ook heeft de stad
verschillende parken en tuinen, waarvan Jardines del Real dat zich uitstrekt over 9
kilometer, het grootste park is. Daarnaast vind je verschillende pleinen en vele musea
met uiteenlopende thema’s verspreid over de stad. Tot slot beschikt Valencia, net als
Barcelona, over een aantal eigen stadsstranden met een totale lengte van bijna 15
kilometer. Deze grote verscheidenheid maakt de stad een aantrekkelijke bestemming.

Terugreis

Tussen de middag vertrek je vanuit Valencia en kom je met een overstap in Barcelona
's avonds aan in Toulouse. Hiervandaan neem je de nachttrein naar Parijs. De volgende
ochtend vertrek je vanuit Parijs naar Nederland, waar je tussen de middag weer
aankomt.
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