




Voorwoord 

 

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de financiering van Erasmus+ vanuit de Europese 

commissie voor secundair onderwijs. De leerlingen uit de Mavo vanuit de middelbare school RSG 

Enkhuizen en hun Spaanse tegenhangers uit IES Ginés Pérez Chirinos in Caravaca de la Cruz (Murcia 

regio) hebben dit project voltooid in oktober 2022. 

De informatie die wordt geleverd in deze gids is eigenlijk geschreven door deze tieners, voor tieners 

die als toerist naar Caravaca de la Cruz komen. Informatie is geleverd door de bedrijven en 

organisaties tijdens de bezoeken van de leerlingen en op de desbetreffende openbare bronnen. Alle 

informatie en meningen zijn uitdrukkelijk van deze leerlingen. Informatie is gecontroleerd door het 

personeel van beide onderwijsinstellingen en was actueel op het moment van schrijven.  

De leerlingen en het personeel van de scholen betrokken bij dit project, hopen dat u deze gids als 

behulpzaam ervaart tijdens uw verblijf in de mooie stad Caravaca de la Cruz. 

De leerlingen betrokken bij het schrijven van dit project zijn: 

Lucía, Pablo, Alfonso, Yaiza, Alba, Javier, Diana, Lorenzo, Ramón, Ángel, Andrea, María, Sara F., Sara 

Abigail, Noelia, Lucas, Nuria, Iván, José Manuel, Eva, Álvaro, Carla, Sara R., Elena en Valeria. 

Ben, Caine, Dylan, Fenne, Julia, Larissa, Luca, Luke, Norbert en Rens. 

 

Het personeel betrokken bij dit Erasmus+ project: 

Mevr. Martinez Egea, Mevr. Sanchez Nieto and Dhr. Robles Richarte, Mevr. van Dam, en Dhr. Lewis 

 



De Basilica
of de Vera
Cruz

Adres: C. Cta Castillo, 9, 30400 Caravaca de

la Cruz

Tel: +34 968 700 002

Website: turismocaravaca.com

INFO

De Basilica of de Vera Cruz is een heel mooi
groot kasteel op het hoogste punt van
Caravaca de la Cruz. Het is ongeveer 10
eeuwen terug gebouwd. Het kasteel is
geschikt voor alle leeftijden, maar voor
jongere kinderen is het moeilijk om de
informatie op te nemen. De prijzen om het
kasteel in te komen verschillen per leeftijd.
Voor kinderen tussen 6-14 jaar is de prijs
€1.50 p.p, voor mensen ouder dan 65 jaar
kost de toegang €2. Voor kinderen onder de
6 is entree gratis.  Het kasteel heeft grote
mooie tuinen, waar je zou kunnen wandelen
of mooie natuur foto´s maken. In het kasteel
kan een gids je rondleiden en vertellen over
de geschiedenis van het kasteel en
Caravaca. Er is geen parkeerplaats bij het
kasteel. Je kan er wel naartoe rijden met de
auto, fiets of lopend.

QR CODE



Salvador
kerk

Address: Mayor street, 2

Phone: +34 968708303

Email: turismo@caravacadelacruz.es

Webpage: www.turismocaravaca.com

INFO

De Salvador kerk is een plek waar mensen
heen gaan om te bidden, te trouwen en de
eerste communie en doop te vieren. Het ligt
aan Mayor straat 2, er is alleen geen
parkeerplaats dichtbij deze kerk. Het is
geschikt voor mensen van alle leeftijden,
van jong tot oud. Elke tiener kan er heen
gaan met familie, vrienden of alleen. Je hoeft
niks te betalen om de kerk te bezoeken of
om naar een dienst te gaan, dus is de
toegang gratis. Binnen de kerk vind je
allerlei schilderijen en beelden. Ook een
interessante feit om te weten over deze kerk
is dat een van de beelden genaamd Rita
heel bekend is, omdat zij een heilige is die je
dromen en wensen waar maakt als je naar
haar bidt en dan later een paar kaarsen voor
haar brand.

QR CODE



EL
TEMPLETE

Adress: Pl. del Templete, 3, 30400

Tel: +34 968 705 682

E-mail: areacd@terra.es

Website: TurismoCaravaca

INFO

Deze plaats is special in Caravaca de la Cruz
omdat het een van de meest iconische
plaatsen is.

Hier kun je van dit monument genieten. In
het verleden was het de hoofdstraat waar de
koopmannen en bezoekers aan de stad
voorbijgingen. In de 14e eeuw toen de
zwarte dood het ergst was, gooide zieke
mensen zichzelf in het water omdat de
mensen dachten dat het water gezegend
was door het kruis van Caravaca.

Templete is gratis voor iedereen jong en oud
er zijn kleine parkeerplaatsen dichtbij. Het is
ongeveer 15 meter hoog en 200 vierkante
meter. Er is een cultuurcentrum ernaast waar
een bibliotheek en een
tentoonstellingsruimte te vinden zijn.

QR CODE

http://www.turismocaravaca.com


Archeologisch
museum

Address: Cuesta del castillo s/n 30400

Telefoonnummer: +34 968700512

Email: reservas@caravacadelacruz.es

Website: museoarqueologicodecaravaca.es

INFO

Ben jij geïnteresseerd in archeologie dan
kun je niet weggaan uit Caravaca zonder het
archeologische museum te bezoeken.

In het archeologische museum vind je
allemaal oude stukjes geschiedenis van de
prehistorie die je moet bekijken en er is ook
een representatieve collectie van de
verschillende culturen die dit gebied
bewoonden. Het museum bevindt zich in de
buurt van het kasteel. Er zijn geen
parkeerplaatsen dus je kunt het beste
lopend naar het museum. Het museum is
voor alle leeftijden en je moet €1  betalen
om binnen te komen.

QR CODE



The May Festival
Museum

Address: Calle de las Monjas 17, 30400

Phone: +34 968 705 620

Email: reservas@caravacadelacruz.es

Webpage: www.https://turismocaravaca.com

INFO

Dit is het Mei Festival Museum. Je kunt er
een groot en oud gebouw zien met een
prachtige tuin. Je kan het museum zelf
bezoeken of met een gids. We adviseren om
een kijkje te nemen in onze gids.

Je kan hier leren over de geschiedenis van
het Mei Festival van Caravaca. Er is een
parkeerplaats dichtbij bij het museum in het
´´Salones Castillo´´ restaurant. Het is geschikt
voor elke leeftijd. Het kost € 3 per persoon.
Het is best een groot museum met veel
kamers waar de verschillende kleren worden
getoond. Een tiener zou de kostuums van de
festivals zien, leren over de geschiedenis,
foto´s maken en nog veel meer.

QR CODE



Stadhuis van
Caravaca de la
Cruz

Adress: Pl. del Arco. Caravaca de la Cruz

Telefoonnummer: +34 968 70 20 00

E-mail: serviciosgenerales@caravacadelacruz.es

Website: https://www.caravaca.org/

INFO

De stadshuis van Caravaca de la Cruz is een
plek om informatie te krijgen over de stad en
activiteiten. Je kunt leren over de plekken
waar de souvenirwinkels en restaurants te
vinden zijn. Er is geen parkeerplaats in de
buurt dus je moet er te voet naartoe. Er zijn
activiteiten voor kinderen onder de 18. Om in
het stadhuis te komen hoef je niet te
betalen. Er werken 200 ambtenaren in het
gebouw.

QR CODE



Het Wijn
Paarden
Museum

Adress: Gregorio Javier straat 21, 30400

Caravaca de la Cruz

Tel: +34 86818 5096

Website: museocaballosdelvino.com

INFO

Het Wijn Paarden museum is een prachtige
plek om heen te gaan als je meer wilt weten
over de meest fantastische festival van
Caravaca. Dit museum is geschikt voor alle
leeftijden, maar de meeste mensen die het
museum bezoeken zijn toeristen. De prijzen
zijn redelijk. € 3 standaard prijs,  € 2 voor
senioren, € 1,5 voor kinderen tussen de 6 en
14 en gratis entree voor kinderen onder 6.

De meeste tieners gaan niet zomaar naar
het museum ook al houden ze van het feest
en de paarden races. Dus als je een tiener
bent die veel van de races houdt, zouden
we deze plek aanraden om meer te weten te
komen over het festival.

QR CODE



Cejo Park

Address: C/ Pedro Campos 21 30400

INFO

In Caravaca is het Cejo park erg populair
voor tieners. Hier ontmoeten tieners elkaar
in de avond tijdens het weekend.

In dit park zijn veel sport apparaten waar je
oefeningen kunt doen en je spieren kunt
trainen. Er zijn ook een aantal bankjes waar
je kunt zitten en praten met elkaar.

Daarnaast is er ook een speeltuin voor
kinderen met schommels en glijbanen.

Er zijn geen parkeerplaatsen. Het is dicht bij
Plaza paco pin. Het is geschikt voor alle
leeftijden en de toegang is gratis.



“EL SALVADOR”

SPORTTERREIN

Adres: Juegos Olímpicos street

Tel: +34 968 703 563

E-mail: deportes@caravacadelacruz.es

Website: https://deportes.caravaca.org/

INFO

Het El Salvador sportterrein is een plaats waar
mensen die geregistreerd zijn bij het
sportcentrum verschillende sporten kunnen
beoefenen zoals: basketbal, handbal, ritmische
gymnastiek of zaalvoetbal. Naast het gebouw
is een atletiekbaan die gratis is voor mensen
van elke leeftijd en ook een groot voetbalveld
waar mensen kunnen voetballen.

Buiten het sportcentrum kun je een openbaar
skatepark gebruiken. Het is een perfecte plek
om met je vrienden te verzamelen.
Vooral ´s avonds zijn er veel mensen aan het
skaten en lol maken met elkaar.

Voor het gebouw zijn wat parkeerplekken. Het
Corbalan sportcentrum is erg ruim omdat veel
mensen er heen gaan om te sporten en sport
te kijken.

QR CODE

mailto:deportes@caravacadelacruz.es
https://deportes.caravaca.org/


GREEN SPORT
CENTRUM

Adres: Juegos Olimpicos straat. Caravaca de la

Cruz

Telefoonnummer: +34 968 70 54 84

Insta: greensportcaravaca

INFO

Het is een sportschool waar je ook kunt
zwemmen. Er omheen vind je een atletiekbaan,
een basisschool en nog een sportschool. Er zijn
parkeerplekken dichtbij de sportschool.

Iedereen is welkom in het zwembad maar je
moet minimaal 14 jaar zijn om mee te doen aan
andere activiteiten. Als je naar het zwembad wilt
kost het €30 (per maand) en andere activiteiten
kosten €40 (per maand). Bij het zwembad zijn
badmeesters aanwezig. Jongeren kunnen gaan
zwemmen, bodybuilden of een fitness klas
volgen.

QR CODE



Las Fuentes
del Marqués

Adres: Diseminado Camino de las Fuentes,

17, 30410

Webpagina: lasfuentesdelmarques.com

INFO

Las Fuentes del Marques is een natuurpark.
Hier kun je bomen, vegetatie, rivieren en
mensen zien rondwandelen. Je kunt er
uitrusten, eten en spelen met je vrienden,
maar pas op, het is verboden om te
zwemmen in de rivieren. De beste tijd om
hier naartoe te gaan is in de herfst, omdat
dan de bladeren van de bomen vallen en de
bomen heel kleurrijk zijn.

Er is dichtbij een parkeerplaats, maar die
staat bijna elke dag helemaal vol. Las
Fuentes del Marques is geschikt voor elke
leeftijd. Ernaartoe gaan is gratis en er is een
restaurant als je zin hebt om iets te eten. Je
kunt naar de reviews kijken op TripAdvisor.

Het is een groot park. Een tiener kan hier
rondlopen, picknicken, tijd doorbrengen met
vrienden en familie, fietsen en nog veel
meer andere activiteiten doen!

QR CODE



PEDRO GARCÍA
ESTELLER PARK

Address: La Constitución street

INFO

Pedro García Esteller park is een plek waar
je kunt relaxen en in de speeltuin kunt
spelen.

Het ligt aan La Constitución avenue. Er is
geen parkeerplaats voor fietsen of auto´s
maar buiten het park kan je wel je auto of
fiets parkeren.

Het is geschikt voor alle leeftijden, van
kleine kinderen tot oude mensen. Het is een
hele grote plek waar tieners kunnen
afspreken met vrienden. Rond het park kun
je allerlei bomen zien en veel gras ook zijn
er schommels.

Naar het park gaan is helemaal gratis. Wij
raden je aan om hierheen te gaan voor een
picknick met je vrienden.



Plaza
Massima

Adres: Plaza Tuzla 1, 30400 Caravaca de la

Cruz

Tel: +34-968702090

Website: http://plazamassima.com

INFO

Plaza Massima is een van de beste
restaurants van Caravaca de la Cruz en ook
een favoriet onder de tieners vanwege hun
geweldige smoothies. Dit restaurant is erg
groot. Als je niet binnen wilt blijven, kun je
altijd op hun geweldige terras zitten. Een
van de goede dingen van dit restaurant is
dat het in het centrum van de stad ligt, dus in
de buurt van veel winkels.  Het heeft ook
een groot assortiment aan eten en drinken
tegen redelijke prijzen. Hier is een link naar
het menu en de prijzen:
smartmenu.agorapos.com

Als je met je vrienden bent en een gezellige
tijd wilt hebben tijdens het eten, kom dan
naar Plaza Massima, je zult er geen spijt van
krijgen!

QR CODE

https://smartmenu.agorapos.com/


Jeugd
centrum

Address: C. de Los Ciruelos, 33-9, 30400

Caravaca de la Cruz, Murcia

Phone:  +34 968 708 400

Webpage: informajoven.org

INFO

Het jeugdcentrum is een plek waar vooral
tieners komen voor naschoolse activiteiten
zoals tafelvoetbal, tv kijken en chillen. Er is
zelfs een pool tafel! Je kunt hier ook heen
gaan om je huiswerk af te maken of te leren
voor aankomende toetsen. Er zijn ook aparte
lessen die je kunt nemen zoals drama en
dans les. Ook zijn er workshops waar je aan
mee kunt doen deze worden aanbevolen
voor mensen tussen de 6-30 jaar oud. De
klaslokalen om je huiswerk te maken en te
leren zijn gratis te gebruiken maar de
activiteiten zoals dans of drama les of de
workshops kosten rond de € 5. Het is een
groot gebouw met meerdere verdiepingen
en 2 uitgangen. Er is geen parkeerplaats bij
het gebouw maar je kunt parkeren langs de
straat of verder op. Je kunt hier komen met
de auto, fiets of lopend

QR CODE
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