
42 ideeën om te genieten van Spanje in 2021 

 

BRUSSEL – Al lijken we de eerstkomende maanden nog niet meteen te kunnen vertrekken, onze 

honger om terug onbezorgd te reizen groeit met de dag. De Spaanse Dienst voor Toerisme in 

Brussel kijkt al vooruit en lanceert voor ons land daarom een inspiratiemagazine met 42 tips voor 

2021. De bestemming mag dan wel bij Europa’s populairste vakantielanden horen, Spanje zit nog 

steeds vol verborgen schatten. En daar weet het land al jaren goed zorg voor te dragen. 

 

Pionier van duurzaam toerisme 
Noem Spanje vandaag gerust een voorbeeld van duurzaam toerisme. Hoe bewust omgaan met 

natuurlijke en culturele rijkdommen kan zorgen voor ecologische, sociale én economische 

stabiliteit. Zo telt Spanje maar liefst 52 Unesco Biosfeerreservaten, geen enkel land ter wereld 

scoort beter. 

 

Ook vind je nergens op onze planeet meer stranden met de ‘Blauwe Vlag’ dan in Spanje. Maar liefst 

590 Spaanse stranden dragen dit internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam strandbeheer. En met 

44 reservaten voert Spanje de Europese lijst van duurzame natuurgebieden aan, erkend door het 

Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme. 

 

2021: een heilig jaar 
Zin om Spanje op een nieuwe manier te ontdekken? Het inspiratiemagazine 42 ideeën om maximaal 

te genieten van de magie van Spanje in 2021 onthult enkele onverwachte ontdekkingen voor 

volgend jaar. Zowel als gastronomische genieter, cultuurliefhebber of avontuurlijke natuurfan vind 

je hier voor je volgende reis heel wat inspirerend leesvoer. Gaande van culinaire verwennerij en 

Spaans wildlife tot Unesco Werelderfgoed. 

 

Wist je bijvoorbeeld dat 2021 een wel héél bijzonder jaar wordt in Santiago de Compostela? Jaren 

waarin het feest van Sint-Jacobus (25 juli) op een zondag valt, beschouwen de Spanjaarden er 

namelijk als heilig. Daarom staat 2021 volledig in het teken van de wereldberoemde pelgrimstocht. 

Er wacht je een goedgevulde kalender vol cultureel lekkers. Van interactieve tentoonstellingen en 

concerten, tot toneel- en dansvoorstellingen. 

 

Gastronomische hoofdstad 
Wie zoekt naar de heilige graal van de Spaanse cuisine, moet in 2021 naar Murcia in het zuidoosten 

van het land. Door de coronacrisis mag de stad zich een jaartje langer de gastronomische hoofdstad 

van Spanje noemen. Locals noemen hun cuisine volmondig ‘la cocina de la huerta’: de 

moestuinkeuken. 

 

Bij fietsliefhebbers zou dan weer de halfwoestijn van Bardenas Reales bovenaan het lijstje moeten  

staan. Ruig, onbewoond en schijnbaar niet van deze wereld. Waar je met de mountainbike door de 

eroderende rotsformaties van een maanlandschap ploegt. Nog meer Spanje-tips ontdekken? 

Download het magazine via spain.info/en/brochures of vraag een gratis gedrukt exemplaar bij je 

vertrouwde reisagent. 

 

KADERSTUK: 

 

Praktische informatie 
– Vanuit België vlieg je rechtstreeks naar maar liefst 21 Spaanse luchthavens. 

– Spanje heeft een uitgebreid netwerk hogesnelheidstreinen (AVE) die de belangrijkste steden 

met elkaar verbindt. Zo sta je in recordtijd van de ene stad in de andere. 

– Raadpleeg spain.info voor de meest recente informatie omtrent de coronamaatregelen en andere 

nieuwtjes. 
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