
Fontebona         para la vida al aire libre
 

Asociación Fontebona, Lozana s/n, 33537 Infiesto (Asturias) (+34)671507451 (+34)722217451 fontebona@fontebona.es www.fontebona.es
 

 

Geniet van de herfstrust op Fontebona in groen Asturië, Noordwest Spanje. Loop een week mee met 
Thomas en Astrid in en rond ons paradijsje.

Wij wonen nu tien jaar met heel veel plezier in groen Asturië en delen graag de kennis die we inmiddels 
over dit Prinsdom hebben opgedaan. Wij weten veel van de natuur, cultuur, geologie, geschiedenis en nog 
veel meer in dit ongerepte deel van Spanje. De week is letterlijk een meeloopweek, want er staat voor 
bijna iedere dag een wandeling op de planning. Het programma is relatief leeg, om ruimte te houden 
voor rust en ontspanning. 

Asturië zegt je niets? Kijk eens op onze website www.fontebona.es of zoek op internet met als 
trefwoorden Costa Verde, Picos de Europa, Ponga.

Programma
Dag 1, zaterdag 13 oktober 2018, vanaf 17:00u aankomst, acclimatiseren op Fontebona
Dag 2, zondag 14 oktober 2018, wandeling met ezels in omgeving Fontebona (6km)
Dag 3, maandag 15 oktober 2018, bergwandeling in de Sueve (8km, 500m hoofdzakelijk dalen), fossielen 
zoeken op het strand
Dag 4, dinsdag 16 oktober 2018, paddenstoelen en ander eetbaars zoeken in omgeving Fontebona (6km)
Dag 5, woensdag 17 oktober 2018, bergwandeling in natuurpark Picos de Europa (14km, 500m stijgen en 
dalen)
Dag 6, donderdag 18 oktober 2018, natuur en cultuur in Gijón (botanische tuin, museum)
Dag 7, vrijdag 19 oktober 2018, vogelspotwandeling vanaf Fontebona (13,2km, 650m stijgen en dalen)
Dag 8, zaterdag 20 oktober 2018, vanaf 10:00u vertrek van Fontebona

Programma gaat door bij minimaal 2 en maximaal 11 personen

Kosten € 375,- per persoon voor het volledige programma of € 60,- per persoon per periode van 24 uur. Je 
kan dus later instromen en/of eerder vertrekken dan het programma aangeeft!

Inclusief dagelijks vervoer, half-pension (ontbijt + eenvoudige avondmaaltijd), verblijf op Fontebona in 
zelf meegebrachte tent, entreekosten, aansprakelijkheidsverzekering

Exclusief reis van en naar Fontebona, lunch (is in Spanje de warme maaltijd, dagmenu blijft doorgaans 
onder de € 15,-), extra drankjes en eten op Fontebona, alternatief verblijf buiten Fontebona, aanvullende 
reisverzekering

Aankomst zaterdag 13 oktober 2018 vanaf 17:00u
Vertrek zaterdag 20 oktober 2018 vanaf 10:00u

Meer informatie over het oktoberprogramma: https://fontebona.es/nl/s2018okt.php

Vragen? Neem gerust contact op met Astrid en Thomas:
https://fontebona.es/nl/contacto.php of mobiel (+34)722217451
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