Reistips voor de
vakantiebestemming
Wel 300 dagen zon!

zonnige
Spanje.

Reistips voor de
vakantiebestemming
Wel 300 dagen zon!

zonnige
Spanje.

Een heerlijk terrasje in Santa Cruz
Spanje is meestal een goedkope en zeer zonnige
vakantiebestemming op gemiddeld 4.5 uur vliegen van Nederland.
Hierdoor is het met ongeveer een half miljoen Nederlandse

bezoekers per jaar één van de meest favoriete zonnige
vakantiebestemmingen. In die Spaanse zon kun je genieten van
de mooiste stranden, de leukste steden en het lekkerste eten.
Wij hebben ze voor je uitgezocht en delen graag onze reistips
voor Spanje met je. Daarnaast hopen we je te helpen met waar
je bijvoorbeeld de beste tapas kunt eten en wat het leukste
eiland van Spanje is.
In dit blog, “Reistips voor de zonnige vakantiebestemming
Spanje. Wel 300 dagen zon!”, lees je de beste algemene
reistips voor Spanje. Je leest het daarnaast goed, in Spanje
schijnt de zon tot wel 300 (van de 365) dagen per jaar! Dit is
dus één van de meest zonnige vakantiebestemmingen van Europa.
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Algemene informatie
Zin in de zon? Ga naar Spanje! Zoals zojuist als gezegd
schijnt hier maar liefst 300 dagen per jaar de zon en is dit
één van de meest zonnige vakantiebestemmingen van Europa.
Spanje staat namelijk bij veel Nederlanders bovenaan als
favoriete zonnige vakantiebestemming. Wij snappen ook heel
goed waarom. Ons vind je namelijk regelmatig in het prachtige
Spaanse Barcelona. Je hebt hier heerlijk eten en smakelijke

cocktails in een gezellige sfeer. Wat ons betreft, perfect
voor een ontspannen Spaanse stedentrip en dan kun je hier ook
het beste van twee werelden combineren. Waar kun je nog meer
tegelijk genieten van bruisende stadse sfeer en de relaxte
Beach Vibes? Naast de bekendere grote badplaatsen is het ook
een prachtig land om te ontdekken met bijvoorbeeld een
huurauto. Dus zodra je een roadtrip door Spanje plant, vergeet
dan het mooie binnenland niet.

Het prachtige Plaza de España in Sevilla

De beste reistijd
Spanje is een prachtige en zonnige vakantiebestemming waar
veel te zien is. Het is geschikt als stedentrip, een korte of
lange vakantie. Deze bestemming bied het je allemaal, dus je
kan het net zo lang of kort maken als je zelf wilt! Een
weekendje weg naar Spanje kan, naar onze mening, het hele jaar

door. In de warmste maanden (juni tot september) loopt
temperatuur op tot tussen de 25 en 30 graden, waarbij het in
sommige gebieden zelfs kan oplopen tot 35 graden. In de Costa
del Sol is het in de winter meestal net onder de 20 graden en
daarnaast is dit één van de meest zonnige delen van Spanje.
Hierdoor
is
dit
een
favoriete
zonnige
winter
vakantiebestemming voor de gepensioneerden.

Max Temp

Min Temp

Neerslag

Water Temp

Januari

17℃

7℃

135mm

17℃

Februari

17℃

8℃

102mm

16℃

Maart

18℃

9℃

81mm

16℃

April

21℃

12℃

35mm

17℃

Mei

25℃

16℃

0mm

19℃

Juni

29℃

20℃

0mm

21℃

Maand

Juli

30℃

24℃

0mm

22℃

Augustus

30℃

24℃

0mm

25℃

September

28℃

22℃

5mm

24℃

Oktober

24℃

18℃

68mm

22℃

November

20℃

14℃

105mm

20℃

December

17℃

11℃

141mm

18℃

Jaar

23℃

16℃

56mm

20℃

De perfecte reisduur
Tja, de perfecte reisduur dat is een moeilijk onderwerp. Is
die er eigenlijk wel voor het zonnige Spanje? Wij hebben nooit
genoeg van deze zonnige vakantiebestemming! Toch hebben we ons
best gedaan om je een goede indruk te geven. Een lang weekend
van 2 a 3 dagen is voldoende voor de meeste steden, zoals
Barcelona, Malaga en Madrid. Voor de eilanden Mallorca en
Ibiza raden wij je 1 a 1,5 week aan. Tot slot de Canarische
eilanden, wat ons betreft heb je genoeg aan 1 week. Mocht je
graag
iets
langer
van
één
van
deze
zonnige
vakantiebestemmingen genieten dan is het combineren van twee
eilanden een goede optie.
Zowel Ibiza als Mallorca zijn zeer verschillend, maar ook de
Canarische eilanden bieden je genoeg diversiteit. Zodra je het
binnenland en meerdere steden wil gaan verkennen, zouden wij

hier 2 tot 4 weken voor uittrekken. Je kan een auto huren en
de steden onderweg bezoeken, maar dan zit je vaak met hoge
parkeerkosten. Om kosten te besparen is het slim om te kijken
op welke locatie je het voordeligste kan vliegen. Dan bezoek
je direct die stad en aan het einde van deze eerste stedentrip
huur je je auto. Daarna verken je het binnenland en de
fantastische dorpen die Spanje je te bieden heeft.
Tot slot eindig je weer bij het begin. Je levert je huurauto
of camper in en stapt in de trein naar de volgende sfeervolle
en zonnige stad. Voor de meeste vakantiebestemmingen is het
namelijk budget vriendelijker om de huurauto op dezelfde huur
locatie in te leveren. Dit geldt overigens ook voor je vlucht.
Dit is wellicht één van de beste reistips voor een rondreis
door Spanje, want op deze manier bespaar je echt veel kosten

Het benodigde budget
De kosten in Spanje zijn over het algemeen te vergelijken met
de kosten in Nederland, in sommige gevallen zelfs wat
goedkoper. Een vakantie naar Spanje is dus zeer goed te doen
voor een leuk budget. Dit merk je in de supermarkt, maar ook
in veel van de restaurants. Natuurlijk heb je altijd
verschillende prijsklassen, maar in een normaal restaurant
zijn de prijzen zeer gunstig. De prijs voor een hoofdgerecht
in een normaal restaurant zal tussen de €10,- en €15,- liggen.
Frisdrank kost rond de €1,70 en voor een karaf water betaal je
rond de €2,-.

De meest geschikt reisorganisatie
Zodra je op vakantie het liefste in één hotel overnacht, kun
je meestal het voordeligste boeken met Sunweb of Corendon.
Zeker Mallorca kan erg voordelig zijn.
Let op: San Arenal is het uitgaansgebied voor de jongeren op
de ook al zonnige vakantiebestemming Mallorca!

We zijn d’r bijna!
Ook een stedentrip kun je prima met deze organisaties boeken.
Tui is vaak iets duurder, maar biedt meestal ook net iets
luxere hotels aan. Stel je liever zelf je reis samen? In dat
geval stellen wij voor een vlucht te boeken via Transavia of
een Spaanse vliegmaatschappij en te kijken voor leuke hotels
op booking.com of AirB&B. Daarnaast geldt hoe flexibeler je
bent, hoe beter je deal zal zijn!

Het vervoer
Spanje heeft naast de bekende toeristische steden zoals
Barcelona, Ibiza en Malaga ook een prachtig binnenland. En dit
is ook zeker de moeite waard om te ontdekken, hier ontdek je
ook het echte Spanje. Hierdoor raden wij aan om een auto te
huren om alles zelf te ontdekken, dit doen wij altijd via
Sunnycars, dit omdat zijn goede voorwaarden hebben en geen
eigen risico.

Tip: Let op dat mobiel bellen, ook handsfree verboden is in de
auto in Spanje. Doe je dit wel dan riskeer je een fikse boete
van €200,-!
Naast een auto huren heeft Spanje ook een zeer goed openbaar
vervoer netwerk. Denk hierbij aan bus, trein en metro. Via
deze combinatie kun je alle grote steden in Spanje makkelijk
bereiken. Naast een retourkaartje heb je ook een 10 ritten
kaart of bijvoorbeeld kaartjes waar je 1, 2, 3 of vier dagen
ongelimiteerd mee kan reizen. Om er zeker van te zijn welk
soort kaartje het beste bij jou past stellen wij voor goed te
informeren bij een informatie balie.

Must do’s
Spanje is een prachtig land waar van alles te doen is, wij
geven jou graag al wat reistips om het meeste uit jouw

vakantie in Spanje te halen!

Bezoek Sagrada Família
Tijdens onze bezoeken aan de diverse steden tijdens vakanties
vinden wij het altijd leuk en interessante om diverse kerken
te bezoeken. Daarom zijn wij van mening dat een bezoek aan de
Sagrada Família in Barcelona zeker een bezoek waard is als je
in de buurt bent. Deze kolos van een kerk is al in aanbouw
sinds 1882, en de af datum staat momenteel op 2026 gepland.
Het mooie aan deze kerk is dat geen enkele toren of hoek
hetzelfde is.

Het binnenland ontdekken
Spanje en zijn eilanden zijn prachtig om door rond te rijden,
laat het met de scooter, quad of auto zijn. Een huurauto is
makkelijk te regelen, wij nemen altijd een auto bij sunnycars
dit vanwege het eigen risico, bereikbaarheid en service. De
hoofdwegen zijn zeer goed onderhouden. Maar ook de zijwegen
die je tussen de eindeloze zijn prima te doen.

Wij hopen jou met deze reistips voor een (steden)trip naar de
zonnige vakantiebestemming Spanje te hebben geholpen. We
hebben je informatie gegeven over de beste reistijd, het
vervoer en het benodigde budget. Mocht er iets missen wat er
eigenlijk
nog
bij
had
moeten
staan?
Neem
dan
gerust contact met ons op!

