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Stevig 
wandelen
in de 
Spaanse 
Pyreneeën

Verken de ongerepte bergwereld van de Spaanse Pyreneeën. 
Pittige wandelingen voeren je hoog de bergen in; ’s zomers vind je hier 
met bloemen bezaaide gletsjerdalen. Hoe mooi dit is zie je op de foto’s 
die Jaap Scholten in juli nam in de Valle del Aragón.

Spanje - Aragón

Valle del Aragón 
8-daagse wandelvakantie vanuit een luxe hotel
Wandelen door de weinig bezochte canals en 
ibones van de Valle del Aragón, door een spec-
taculaire bergwereld vol geologische fenome-
nen, bijzondere bloemen en een rijke vogelwe-
reld. We verblijven in een negentiende-eeuws 
tolhuis dat omgebouwd is tot zeer bijzonder ho-
tel. Een wandelvakantie waarin inspannende 
wandelingen en de klasse van een stijlvol hotel 
worden gecombineerd.

reiscode 100016  |  prijs v.a. € 770,-
vertrek 18 jun, 9 en 16 jul, 27 aug

Fotografi e: Jaap Scholten



Spanje - Catalonië

Catalaanse Pyreneeën 
8-daagse wandelvakantie langs pensions 
en berghutten 

reiscode 101335
vertrek 16 en 30 jul, 20 aug

Spanje - Aragón

Sierra de Guara outdoor 
8-daagse canyoningreis vanuit tentenkamp 

reiscode 111030 |  prijs v.a. € 795,- 
vertrek jul - aug
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Spanje - Aragón

Sierra de Guara outdoor voor 
gezinnen 
8-daagse actieve gezinsvakantie vanuit 
ingerichte tenten

reiscode 371045  |  prijs v.a. € 580,- /gezin
vertrek 3, 10 en 17 jul, 21 en 28 aug

Spanje - Aragón

Aragón - Sierra de Guara 
8-daagse individuele wandelvakantie 
langs hotels, herberg en casa rural

reiscode 321130  |  prijs v.a. € 625,-
vertrek mrt - jul en aug - nov

Spanje - Aragón

Ordesa 
7-daagse individuele wandelvakantie met 
(huur)auto vanuit twee hotels  

reiscode 321020  |  prijs v.a. € 445,-
vertrek mei - nov

Bekijk meer foto’s op 
www.snp.nl/foto


