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Drie dagen genieten in Bilbao, Logroño, Rioja… 

Onder leiding van Gijs van Bilsen, Registervinoloog van de Wijnacademie. 

 

 
Wijngaard in het wijngebied van Rioja.

 
Tapas naar hartenlust… 
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Dag 1 

Vertrek Schiphol 14.25 uur / aankomst Bilbao 16.30 uur.  

Transfer naar Bilbao, inchecken het GRAN DOMINE HOTEL, ***** in het centrum van de stad, vlak bij 

het Guggenheim Museum.  

 

 
Guggenheim Museum in Bilbao 
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De Spanjaard gaat pas laat aan tafel maar eet eigenlijk de hele dag door kleine hapjes, in de middag en 

vroege avond Tapas genaamd. Dus we hebben genoeg tijd om onze eerste indrukken op te doen. 

 

Bilbao is een schitterende stad met vertier voor iedereen. Wij maken een korte stadstour en rijden 

natuurlijk even langs het wereldberoemde Guggenheim-museum. Ons hotel bevindt zich midden in de 

stad, vlak bij het indrukwekkende centrum, niet ver van de “Siete Calles” (de zeven straatjes; Somera · 

Artecalle · Tendería · Belosticalle · Carnicería Vieja · Barrencalle · Barrencalle Barrena). 

 

 
Indrukken van Bilbao 
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           Dag 2 

           Route van dag 2:  van Bilbao gaan we naar Guernica en daarna - iets ten zuiden van Guernica - 

           naar Bodegas Berroja. Na de lunch aldaar vervolgen we onze weg naar Gasteiz en via Haro 

           uiteindelijk naar Logroño, waar we ook dineren en overnachten. 

 
Logroño. 
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Een volledige dag genieten van prachtige wijnen en prachtige entourage. Na het ontbijt  

rijden we naar Guernica, het wereldberoemde dorp bekend van het gelijknamige schilderij  

van Pablo Picasso, ten oosten van Bilbao. Hier maken we een korte stop om even een stukje 

historie op te snuiven. Guernica heeft altijd een grote symbolische waarde voor de Basken 

gehad.  

Om de Basken, die in de Spaanse Burgeroorlog aan de zijde van de republikeinen streden,  

op de knieën te dwingen werd de historische binnenstad op 26 april 1937 door de Duitse 

Luftwaffe gebombardeerd. Deze gebeurtenis werd afgebeeld door Pablo Picasso op zijn 

beroemde schilderij Guernica. 

 

Vervolgens rijden we door naar Bodega Berroja, in Ajuria (zie rode stip op de kaart) een 

kwartiertje rijden. Hier krijgen we een mooie rondleiding door de kelders plus proeverij  

van enkele wijnen, waaronder natuurlijk de meest bekende wijn  van deze streek: de  

Txakoli, een klasse apart bij ansjovis. Dit alles gelardeerd met een heerlijke lunch. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Tweede_Wereldoorlog)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guernica_(schilderij)
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Bodegas Berroja in Ajuria. 

*** 

 

In de middag vervolgen we onze weg naar Vitoria Gasteiz. Vitoria - in het Baskisch enkel 

Gasteiz genaamd - is de hoofdstad van het autonome Baskenland in Spanje. Hier gaan we  

even de stad bekijken en wellicht een glaasje wijn drinken op een van de gezellige terrasjes. 

 
Centrum van Vitoria Gasteiz 
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In de namiddag worden we in Haro verwacht bij Bodegas Ramon Bilbao, op de Nederlandse 

markt onlangs uitgeroepen tot beste in zijn klasse.  Een privé-ontvangst, kelderbezoek en 

proeverij wordt ons hier met alle égards aangeboden. 

          

Na afloop rijden we door naar Logroňo. Logroňo is een alleraardigst stadje dat in al zijn uitingen 
de sfeer van Rioja ademt. De meest beroemde straat is Calle del Laurel ( de “Nachtstraat met 
restaurants in de Oude Stad”) waar u een keur aan barretjes, restaurantjes en wijn, wijn, wijn 
aantreft.  Hier gaan we heerlijk genieten en een lekker glaasje drinken, natuurlijk gelardeerd 
met diverse lekkere tapas. Het diner vanavond vangt om ongeveer 21.00 uur aan; de Spanjaard 
eet pas heel laat op de avond immers.  
Oh ja, we overnachten hier in Hotel Eurostars Fuerte Ruavieja*****, grote klasse! 
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Dag 3 

Een prachtige afsluiting van onze reis ondergaan we vandaag bij Marques de Riscal, een van  

de hoogst aangeschreven Rioja-producenten. VIP-ontvangst, visite, rondleiding, proeverij en 

een goed verzorgde lunch met heerlijke wijnen… 

 

 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezq-A8azYAhXPblAKHeVUCOYQjRwIBw&url=https://theredlist.com/wiki-2-19-879-605-611-view-gehry-frank-profile-gehry-frankhotel-marques-de-riscal-elciego-spain.html&psig=AOvVaw3tP2AxHdwKmzFlLVSd6gtY&ust=1514556549546303
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Terug naar huis… 

Na de lunch rijden we om 16.00 uur terug naar het vliegveld van Bilbao, waar we onze vlucht naar 

Schiphol nemen van 19.20 uur. Omstreeks half tien landen we in Amsterdam. 

*** 

Samenvattend, prachtige driedaagse reis naar Noord-Spanje, alles inbegrepen: 

 

- Lijnvlucht Schiphol Amsterdam-Bilbao en Bilbao- Schiphol Amsterdam 

- Overnachting in Bilbao, *****Hotel Gran Domine, inclusief ontbijt 

- Tapas en diner + wijnen, water, koffie en thee in centrum Bilbao 

- Alle transfers met luxe bus; altijd water aan boord. 

- Bezoek aan Guernica en Bodegas Berroja met proeverij en lunch met wijnen etc. 

- Kennismaking met de stad Vitoria Gasteis, borrel op terras. 

- Ontvangst en proeverij bij Bodegas Ramon Bilbao in Haro 

- Tapas en uitgebreid aperitief in Logroño plus diner geheel verzorgd plus wijnen, water,  

koffie en thee. 

- Overnachting in Eurostars Fuerte Hotel***** incl. ontbijt. 

- Bezoek aan Marques de Riscal, rondleiding, visite, proeverij EN lunch, inclusief wijnen, 

water, koffie en thee. 

Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden.  

 

 

 

 

 


