
 

 

 

Toerisme in Zuid-Europa 
Informatie bij Europa in delen 

In deze aflevering zien we hoe het toerisme in Spanje werkt. 
Waarvoor vertrekken toeristen massaal naar Spanje en hoe gaan de Spanjaarden 
zelf met toerisme om?  
 
De landen van Zuid-Europa 
Er horen 13 landen bij Zuid-Europa: 
* = lid EU 
 
Griekenland (Athene) * 
Kroatië (Zagreb) 
Italië (Rome) * 
Spanje (Madrid) * 
Portugal (Lissabon) * 
Malta (Valletta) * 
Bosnië en Herzegovina (Sarajevo) 
Servië (Belgrado) 
Macedonië (Skopje) 
Slovenië (Ljubljana) * 
Montenegro (Podgorica) 
Turkije (Ankara) 
Cyprus (Nicosia) * 
 
Spaans benauwd 
Spanje heeft een Mediterraan klimaat. Dit houdt in dat 
ze zachte winters en erg warme zomers hebben. 
Er valt bijna geen regen en het binnenland kan heet en 
droog zijn. Juli is de heetste maand: dan kan het wel 
32°C worden! Aan de kust; de costa, is het een stuk 
koeler en staat er een lekker zeewindje.  
In Spanje vind je veel stranden en bergen. 
 
Toerisme 
De zomer is in Spanje hoogseizoen. Dan komen de 
meeste toeristen om lekker aan het strand te liggen en 
van het mooie weer te genieten. Vooral Madrid en 
Barcelona zijn populaire steden. Hier heb je veel 
bezienswaardigheden, zoals kathedralen en musea. 
Je moet niet schrikken als de winkels 's middags 
gesloten zijn: dan is het siësta. Omdat het 's middags op 
z'n warmst is, nemen veel mensen een paar uurtjes 
pauze.  
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Zelfs in de winter zijn er veel toeristen te vinden. Dan 
ligt er in bepaalde gebieden sneeuw en komen de 
mensen voor de wintersport. Of gaan ze juist naar een 
zonnige stad, om de kou in Nederland te ontvluchten. 
 
 
 
 
La vida 
Als je in Spanje woont, is eten erg belangrijk.  
In Spanje eten ze twee keer per dag warm en 
gemiddeld vier keer per week buiten de deur.  
En in plaats van brood eten ze vaak zoetigheid zoals 
taart en cake bij het ontbijt. 
 
Naast eten is sport belangrijk. Vooral voetbal.  
De bekendste clubs zijn Real Madrid, FC Barcelona en 
Valencia CF. 
 
Omdat er siësta wordt gehouden, zijn ook de scholen 's 
middags dicht. Dat klinkt leuk, maar vaak hebben ze 
dan 's avonds of in het weekend nog een keer les. 
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