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“Tijdens mijn opleiding aan de MTRO in Den Haag heb ik stage gelopen op 

een camping in Spanje (waar ik heb kennisgemaakt met de gastvrije Spaanse 

cultuur) en bij een Brooks Reisburo. Na een korte break in Australië, ben ik 

teruggekomen in de reiswereld. Van Reisburo Mareno ben ik vervolgens over-

gestapt naar TravelXL Beuk, waar ik volgend jaar alweer twintig jaar in dienst 

ben. Sinds anderhalf jaar heb ik een leidinggevende functie in ons filiaal in 

Noordwijk. Het geven van advies op maat aan de klant, met een zorgeloze 

reis als resultaat, geeft mij nog steeds veel plezier en uitdaging in mijn werk. 

Het werken in een leuk team zorgt ervoor dat ik nog steeds met veel plezier 

naar mijn werk ga!”  

Angelique Duindam

TravelXL

reisprogramma’s

Regio Murcia
“Wat een verrassing dat ik - als echte Spanje-liefhebber - deze nog vrij 

onbekende streek mocht bezoeken om daar foto’s te maken. Dit is nog 

het echte Spanje, zo authentiek en onontdekt! Mijn bezoek begon in 

het noordoosten van Murcia, in Caravaca de la Cruz, een van de meest 

bezochte bedevaartsoorden ter wereld. De plaats heeft de unieke traditie 

‘La Fiesta de Los Caballos del Vino’. Dit wordt ieder jaar gevierd ter 

ere van de patroonheilige van de stad. In de ochtend van de tweede dag 

rennen de paarden, gekleed in prachtige, met de hand versierde outfits 

samen met hun vier begeleiders de heuvel op, richting het kasteel. 

De hoofdprijs is voor de snelste en moedigste ploeg en het mooist 

geklede paard. Het versierde paard kom je op diverse plekken in dit 

stadje tegen. Een bezoek aan het museum Caballos del Vino mag dan 

ook niet ontbreken!” 

“Vervolgens bezochten we het historische plaatsje Cehegín met zijn 

historische centrum. Al vanaf ver te zien, prachtig gelegen bovenop een 

heuvel. Heerlijk om doorheen te dwalen en te genieten van het mooie 

uitzicht vanaf het Plaza Cardenal Belluga, de smalle steile straatjes en 

mooie gebouwen, waaronder de Santa Maria Magdalena-kerk. Hier 

heeft de tijd echt stilgestaan! Ook Bullas, de streek die bekend is om 

zijn wijngaarden, is de moeite waard bij een bezoek aan de Regio 

Murcia. Volg hier de wijnroute en bezoek een van de bodegas (wijnkelders). 

Daarna gingen we naar de Mar Menor, een kleine binnenzee in het 

zuidoosten van deze regio. De lagune is gescheiden van de 

Middellandse Zee door een strook land, La Manga del Mar Menor 

genoemd. Dit gebied is zeer geschikt voor het beoefenen van diverse 

watersporten en heeft mooie stranden. Het plaatsje San Pedro del 

Pinatar staat bekend om haar geneeskundige modderbaden en zoutmeren, 

die gratis toegankelijk zijn. Mijn trip eindigde met een kort bezoek aan 

de hoofdstad Murcia, met zijn prachtige kathedraal. Kortom, Murcia is 

een streek van Spanje die ik zeker kan aanraden!”

Tip:
Na afloop aan een bezoek aan Caravaca de la Cruz, een van de bekendste 

bedevaartsoorden ter wereld, koop je natuurlijk een klein kruisje als 

aandenken.

even voorstellen...

haar reisverslag:

angelique duindam
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Angelique Duindam (TravelXL) ging van 26 tot 29 

september met een famtrip mee naar de regio Murcia, in 

het zuidoosten van Spanje. Daar fotografeerde ze diverse 

bezienswaardigheden in onder andere Caravaca de la 

Cruz, Cehegín, San Pedro del Pinatar en hoofdstad 

Murcia. 

angelique Duindam

aD01: Een prachtige zonsondergang over de Mar Menor vanaf San Pedro del Pinatar.

aD02: La Escuela del Vino in Cehegin in een authentieke bodega van het Palacio de la Tercia. Een bezoekje waard!
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aD03: Romeinse opgravingen in Cartagena. Een heerlijk stadje om doorheen te dwalen!

aD04: Cartagena, een verrassende culturele stad met een grote haven, een levendige binnenstad 

met mooie art deco gebouwen en historische monumenten.

aD05: Veel Spanjaarden hebben in La Manga aan de Mar de Menor hun vakantiehuisje. Het hele jaar door een fijne plek en een unieke plaats 

voor liefhebbers van natuur en watersporten.

aD06: De klim naar de Basilica de la Vera Cruz wordt beloond met een prachtig uitzicht over het stadje Caravaca de la Cruz.



Castilla y LeónCastilla y León is de regio tussen Madrid en Portugal, met als belangrijkste steden Salamanca, Valladolid, Burgos, León, Segovia en Ávila. Geniet in de Sierra de Gredos van het schitterende berglandschap. Ávila, de stad van de Heilige Teresa, is bekend vanwege de middeleeuwse stadsmuur. Voor de mooie Plaza Mayor moet je in Salamanca zijn. Laat je in Segovia betoveren door het Romeinse aquaduct. Burgos en León, steden langs de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, hebben prachtige kathedralen die zeker ook voor niet-pelgrims een bezoek waard zijn. Valladolid is een moderne stad met diverse musea. Bezoek rondom de stad een van de vele wijngaarden. Air Europa, Iberia en KLM vliegen rechtstreeks naar Madrid vanaf Amsterdam en Ryanair vanaf Eindhoven. Verder doorreizen naar Castilla y León kan met het openbaar vervoer (bus en trein) of huurauto.

Getxo en Bilbao
Bilbao, bekend vanwege het Guggenheim Museum, ligt aan de 
noordkust van Spanje. Vanuit Bilbao is Getxo een leuk 
uitstapje. Deze plaats aan de kust heeft een van de oudste 
nog in gebruik zijnde zweefbruggen – de Vizcayabrug - die 
sinds 2006 UNESCO Werelderfgoed is. Een andere 
aanrader in de omgeving is Gernika-Lumo met het museum 
van Euskal Herria en het park La Paz met kolossale 
beeldhouwwerken van Eduardo Chillida en Henry Moore. Voor 
de gastronomie is Bilbao zeker een bezoek waard. Proef 
hier de pintxos (Baskische tapas). Bilbao is vanuit Nederland 
makkelijk bereikbaar per vliegtuig. KLM heeft twee keer per 
dag een rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam en Vueling 
vliegt twee keer per week rechtstreeks.

Murcia
Eén kust omgeven door twee zeeën: de Mar Menor en de 

Middellandse Zee. Indrukwekkende kliffen, paradijselijke 

en afgelegen stranden van onein
dig wit zand, gezellige 

havens en woeste inhammen, driehonderd dagen per jaar 

zon en een gemiddelde temperatuur van 19 graden 

Celsius. Dat is de Costa Cálida, de kuststreek van de 

Regio Murcia. Enkele redenen om voor de Regio Murcia te 

kiezen: de stad Murcia aan de oever van de Segura-

rivier, de havenstad Cartagena, Lorca - de stad van d
e 

honderd wapenschilden - en Caravaca de la Cruz, de 

heilige stad. Ryanair vliegt sinds kort het gehe
le jaar 

door rechtstreeks vanaf Eindhoven naar Murcia.

Ontdek zelf de Spaanse regio´s waar de finalisten gefotografeerd 

hebben! Van de Vizcayabrug in Gexto tot de kathedraal van León 

en de witte stranden van de Regio Murcia.

Fotogeniek Spanje


