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Madrid 



ATLETICO MADRID VS CLUB BRUGGE 

Info 
Identiteitskaart 

 

Er is geen tijdsverschil met  België  

 

Euro 

 

De gemiddelde dagtemperatuur in  oktober in Madrid is 21°C 

 

Voornamelijk Spaans, op toeristische plaatsen een beetje Engels 

 

Contact: travel@aslgroup.eu  of  +32 11 295005 

 

Alle ingeschreven personen moeten member zijn bij CLUB1891

REISDOCUMENTEN 
 
TIJDZONE 
 
VALUTA 
 
KLIMAAT 
 
TAAL 
 
ASL TRAVEL 
 
MEMBERSHIP CLUB BRUGGE



PRISTINA VS KRC GENK 

MADRID

Madrid is de hoofdstad van Spanje. De centraal op het
Iberisch schiereiland gelegen stad behoort tot de grootste

steden van Europa. In totaal wonen er ruim drie miljoen
mensen in de stad en meer dan zes miljoen mensen in de

metropool.  
 

Vanwege het historische karakter, de vele culturele
evenementen en de zeer aangename sfeer behoort Madrid

tot de topbestemmingen binnen Spanje. Wie Madrid
bezoekt die wordt getrakteerd op een schone, veilige en

aangename stad waar de soms kille zakelijke sfeer op heel
veel plekken afgewisseld wordt met heerlijke pleinen,

straten en plekjes. Wie Madrid eenmaal bezocht heeft die
zal ongetwijfeld zijn of haar hart verliezen aan deze

Koninklijke stad. 
 

De stad Madrid is door de jaren heen behoorlijk buiten de
stadsgrenzen gegroeid. Er zijn nu heel veel wijken rondom

het centrum en ver daarbuiten te vinden. Op loopafstand
van het centrum liggen de wijken Malasaña, Chueca, La
Latina, Huertas en Salamanca. Elke wijk heeft zijn eigen

kenmerken, populariteit en publiek. 
 



PRISTINA VS KRC GENK 

Dag 1 
08:15 
10:00 
12:30 
 
 
 
13:40 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afspraak op Oostende luchthaven 
Vertrek vlucht naar Madrid 

Aankomst op Madrid-Barajas Airport 
Pick up bagage & transfer naar het hotel 

Transfertijd tot hotel Miguel Angel: 30 minuten 
 

Geschatte aankomst bij het hotel 
 

Check-in is pas gegarandeerd vanaf 15u00 
Vrije namiddag 

 
  
 
 
 

Timing onder voorbehoud van wijzigingen 

 

 

 



PRISTINA VS KRC GENK 

Dag 2 
Ontbijt & vrije voormiddag 

 
Uiterlijke check-out 

 
 

Afspraak in lobby met alle bagage 
Vertrek naar stadion, rijtijd 40 minuten 

Wedstrijd UEFA Champions League 
 Atlético de Madrid vs Club Brugge  

 
Na de wedstrijd gaat het onmiddellijk naar de

luchthaven 
 

Check-in voor de terugvlucht 
Vertrek vlucht VLM naar Oostende luchthaven 

Aankomst Oostende 
 

 
 
12:00 
 
 
19:00 
19:10 
21:00 
 
 
 
 
 
23:45 
01:00 
03:30



bestemming

Madrid

TIP!

Neem deel aan Free
Tours Madrid en betaal
de gids achteraf wat je
het waard vond.



Dag 2 
Hotel Miguel Angel by BlueBay ligt in de wijk Salamanca, op loopafstand van de beroemde musea van de stad. Het hotel biedt

een indrukwekkend uitzicht op de Paseo de la Castellana. Het voetbalstadion Bernabeu ligt op korte loopafstand. Metrostation
Gregorio Maranon ligt net naast het hotel. 

 
De standaard kamers van dit klassieke hotel zijn eerder basic. De executive kamers zijn iets groter. Verder is er een

fitnesscentrum. Mits een toeslag ook een spa beschikbaar. Tot de wellnessfaciliteiten behoren een binnenzwembad, een
bubbelbad en een Turks bad. 

Hotel 
 
M i g u e l  A n g e l  b y  B l u e b a y  4 *  

 
  C a l l e  M i g u e l  A n g e l  2 9 - 3 1 ,  2 8 0 1 0  M a d r i d  



PRISTINA VS KRC GENK 

Budget: 525 €

Vluchten met VLM uit Oostende inclusief bagage en
water, koffie/thee service aan boord. 

1 overnachting in hotel Miguel Angel by Bluebay in
een standaard kamer inclusief ontbijt. 

Transfers in Madrid: luchthaven-hotel + hotel-
stadion-luchthaven. 

Begeleiding ter plaatse. 
 

Inbegrepen

Niet-inbegrepen
Supplement single kamer: 70 euro.  

Inkomticket voor de wedstrijd: 40 euro. 
Meerprijs executive kamer: 25 euro (kamerprijs!) 

Late check-out: op aanvraag. 
 
 

Membership van CLUB1891 is verplicht voor alle
deelnemers!



fijne reis

ASL TRAVEL TRAVEL@ASLGROUP.EU -  011 29  50  05


