
La vida es un festival!
Vueling brengt je naar de leukste Spaanse festivals
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Samenvatting Volop leuke festivals in Nederland de komende maanden. Maar ben je
het ook wel eens zat dat je niet weet wat je aan moet doen naar een
festival, omdat de weersvoorspellingen weer eens onzeker zijn? Daar
ga je dan, gehuld in je plastic poncho en bijpassende regenlaarzen. En
vergeet je jas niet, want het koelt ’s avonds meestal weer af… 
Wist je dat er in Spanje heel veel leuke festivals zijn deze zomer?
Vueling vliegt vanaf Amsterdam naar negen bestemmingen in Spanje,
dus daar zitten zeker mooie feestbestemmingen bij. In Spanje hoef je
niet stil te staan bij wat je aan gaat doen: met een luchtig zomerjurkje
of een T-shirt met korte broek kun je dag en nacht door feesten!

Details Vueling heeft een overzicht gemaakt van de leukste Spaanse festivals deze
zomer:

Barcelona – Sonar

Van 12 tot en met 14 juni vindt in Barcelona Sonar plaats. Dit festival is de
laatste jaren enorm gegroeid en staat inmiddels bekend als een van de
grootste festivals van Europa. Barcelona wordt tijdens dit weekend overspoeld
door duizenden muziekliefhebbers uit heel Europa. In tegenstelling tot vele
andere zomerfestivals, wordt het Sonar niet op een veld gehouden. Het is een
echt stadsfestival en wordt daarom op verschillende plaatsen in Barcelona
gehouden. Overdag zijn er optredens in hartje Barcelona en ’s avonds kun je
tot vroeg in de ochtend feesten op een locatie die wat verder uit de stad ligt.

Barcelona is de op één na grootste stad van Spanje. Vueling vliegt deze
zomer maarliefst 29 keer per week naar deze vakantiebestemming vanaf
luchthaven Schiphol, en dat bewijst maar weer eens hoe populair Barcelona is
onder Nederlandse toeristen. Je vliegt al vanaf €74,99 naar Barcelona.

Bilbao – BBK Live

Als je graag naar Lowlands gaat, dan is BBK Live in Bilbao vast en zeker ook
wat voor jou! Op dit 3-daagse festival komen grote namen als Franz
Ferdinand en The Black Keys. Het is van 10 to 12 juli en je kunt op het
festivalterrein kamperen en grote kans op warme, zonnige dagen.

Vueling vliegt 4 keer per week van Amsterdam naar Bilbao. Dat kan al vanaf
€74,99.

Málaga – Feria de Malaga

Een bijzondere manier om écht te proeven van de Spaanse cultuur is het
negendaagse festival ‘Feria de Málaga’, wat elk jaar plaatsvindt in de tweede
helft van augustus. De oorsprong van de Feria ligt in 1487. Toen kwam er
namelijk een einde aan de Moorse overheersing in Málaga. De feestweek in
Málaga staat in Andalusië bekend vanwege de grootse manier van feesten.

De opening van de Feria is altijd op vrijdagavond. Om twaalf uur worden de
feesten ingeluid met een groot vuurwerkspektakel. Een deel van de lokale
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bevolking gaat geheel in stijl naar de feesten. Dames zijn gekleed in mooie
flamenco jurken en de heren dragen een mooi pak en een hoed. Na het
middaguur begint het feest in de straten van het historisch centrum. Op de
pleinen staan tenten met tapas en drankjes. Overal op straat zijn mensen aan
het dansen en zingen. De Cartojal (een verdunde variant van zoete wijn),
mojitos, tinto de veranos en andere dranken worden overal genuttigd voor zeer
aantrekkelijke prijzen. ‘s Avonds verplaatst het feest zich naar het feriaterrein
net buiten het centrum. Op dit gigantische terrein gaat het feest door tot in de
vroege uurtjes.

Lijkt deze onderdompeling in de Spaanse cultuur je wel wat? Met Vueling kun
je deze zomer zeven keer per week naar Málaga vliegen al vanaf €74,99.

Sevilla – Potaje de Utrera

Sevilla staat bekend om Flamenco muziek. Elk jaar aan het einde van de
maand juni vindt in het nabij gelegen stadje Utrera Flamenco festival Potaje de
Utrera plaats. Dit jaar is alweer de 58e editie en daarmee is dit het oudste
flamenco festival. Vele grote namen uit de flamenco wereld zullen hier weer
optreden.

Vueling vliegt al vanaf €64,99 naar Sevilla en er gaan deze zomer drie
vluchten per week.

Ibiza – BLOOP Festival

Natuurlijk kunnen we Ibiza niet overslaan. Ibiza is een van ‘s werelds
bekendste party eilanden. Je kunt hier dag en nag feesten, maar er is ook
meer te doen dan feesten. Van 14 juli tot 18 augustus landt BLOOP
Interactive Arts Festival lands op Ibiza. Internationale creatieve artiesten vullen
het eiland een maand lang met exhibities, installaties, videoschermen, video
mapping, muurschilderingen en live kunst- en muziekoptredens.

Luchtvaartmaatschappij Vueling vliegt deze zomer maarliefst acht keer per
week naar Ibiza vanaf luchthaven Schiphol.Je vliegt al vanaf €74,99 naar
Ibiza.

Mallorca - Nit de Foc en Sá Mostra International Folklore Festival

Op 23 juni staat Mallorca in het teken van Nit de Foc. Dit is een van de
grootste festivals op Mallorca, en betekent letterlijk: nacht van het vuur. Het
festival wordt ingeluid met grote vreugdevuren en vuurwerk. Ook zijn er die
dag vele straatfeesten en popconcerten. De beruchte correfoc (vuur loop),
waarbij duivels door de straten rennen met rotjes en vuurwerk, is zeker niet
voor watjes.

Een ander beroemd festival is het Sá Mostra International Folklore Festival
wat plaatsvindt van 19 tot en met 24 juli. Tijdens dit festival komen groepen
van over de hele wereld naar Mallorca. De optredens zijn gratis en vinden
plaats in verschillende gemeentes op het eiland.

Als je deze bijzondere festivals graag wil bezoeken, kun je deze zomer vijf keer
per week naar Mallorca vliegen met Vueling al vanaf €59,99.
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