
Cultuurfanaat of geïnteresseerd in geschiedenis? Dan 
is deze reis zeker een aanrader voor u. We trekken 
richting het noorden van Spanje, ook wel gekend 
als het Baskenland. De eerste dagen van onze reis 
bezoeken we Bilbao, de grootste stad van deze regio. We 
bezoeken verder ook andere culturele trekpleisters zoals 
Guernica, San Sebastian, Getaria en Hondarribia. Ook 
de natuurliefhebbers zullen zich zeker niet vervelen, we 
brengen namelijk een bezoek aan Getxo dat bekend is 
vanwege zijn unieke stranden en kliffen.

Naast ons drukke programma lassen we ook tijd in 
om heerlijk te genieten van een goed glaasje wijn, de 
verfrissende zeebries en de prachtige zichten in het 
vissershaventje van Bermeo. 

Kortom een reis waar men zich zeker niet snel zal vervelen.

HOTELS: gedurende ons verblijf overnachten we in 2 
verschillende viersterren hotels die ideaal gelegen zijn 
voor ons programma. Het eerste hotel is hotel Abando, 
hier verblijven we vier nachten. Het is gelegen in het 
centrum van Bilbao op slechts 200 meter van enkele 
bekende winkelstraten en op 500 meter van het bekende 
Guggenheim museum. Het 2e hotel is gelegen in San 
Sebastian. Hier verblijven we twee nachten. Dit hotel is 
vlakbij het strand en op wandelafstand van het oude 
centrum van San Sebastian. 

 08/04/2020 tot 14/04/2020 
 7 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1725dubbel

 

 
€ 2050single

Spaans Baskenland

EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 30 per persoon

• Centraal gelegen 4*hotels te 
Bilbao & San Sebastian 

• Inclusief bezoek aan het 
Guggenheimmuseum 

• Prachtige kunststeden, 
weelderig begroeide bergen, 
grillige kustlijn

• Proef de overheerlijke 
Baskische keuken

Inbegrepen: Vluchten heen en terug met Brussels Airlines, 
Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem, alle vermelde 
transfers ter plaatse, overnachtingen in 4* hotels, maaltijden 
volgens programma (halfpension en 4 lunches, inclusief drank 
bij de inbegrepen maaltijden), alle vermelde excursies en 
toegangsgelden, luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: Niet vermelde maaltijden, reis– en 
annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien, 
facultatieve excursies tijdens vrije tijd. 

Reis gegarandeerd vanaf min. 12 personen (max 20 
personen). Formaliteiten: geldige identiteitskaart.
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DAG 1: AANKOMST BILBAO & PINTXOS (A)
Aankomst in de luchthaven van Bilbao. Transfer naar het hotel. Na de 
check-in vertrekken we voor een wandeling doorheen het oude centrum 
van Bilbao met zijn 7 beroemde straten, interessante architectuur 
en de middeleeuwse kern. We kuieren door de smalle straatjes, 
bezichtigen de kathedraal van Santiago, een gothische kerk van de 1e 
eeuw, de brug en kerk van San Anton en het Plaza Nueva. ’s Avonds 
genieten we van een authentiek diner van Pintxos in het restaurant Old 
Quarter. Overnachting in hotel Abando****.

DAG 2: MODERN BILBAO EN GUGGENHEIM MUSEUM (O-M-A)
Na het ontbijt maken we een culturele stadswandeling. Door 
verscheidene restauraties en opknappingen, is het oude centrum 
terug volledig gemoderniseerd en opgefrist. Onze wandeling gaat 
door de Ensanche-Abandoibarra wijk en we passeren langs het 
Palacio Euskalduna, het shoppingcentrum Zubiarte, de Isosaki torens, 
Paseo de la memoria... Hierna genieten we van een lunch in Bistro 
Guggenheim, gevolgd door een bezoek aan het museum zelf. Dit 
gebouw is de perfecte representatie van de architectuur en design van 
de 21e eeuw. We genieten van ons avondeten in Bilbao en overnachten 
terug in hotel Abando. 

DAG 3: RIOJA WINERIES (O-M)
Ontbijt. Vandaag brengen we een bezoek aan de wijnregio Rioja. 
We rijden doorheen de bergen naar het meest zuidelijke punt van het 
Baskenland waar de wereldwijd bekende Rioja wijnen gemaakt worden. 
Het landschap wordt vlakker en we kunnen de wijngaarden overal langs 
de baan terugvinden. We brengen een gegidst bezoek aan Laguardia, 
een ommuurd dorp dat het centrale punt van de Rioja Alavesa wijnregio 
is. We brengen ook een bezoek aan een moderne wijnboerderij, hier 
kunnen we onze lunch nuttigen in combinatie met enkele lokale wijnen. 
Na de middag keren we terug naar Bilbao. Avondmaal en overnachting 
in hotel Abando.

DAG 4: BASKISCHE KUST (O-M-A)
Ontbijt. Vandaag gaan we richting de kust. We rijden eerst naar 
Urdaibai, een van de meest interessante gebieden door zijn rijke 
fauna en flora. Hierna gaan we verder voor een bezoek aan Guernica, 
dat in 1937 volledig vernield werd door de Spaanse burgeroorlog. 
In dit dorp zien we de symbolische eikenboom die miraculeus de 
bombardementen tijdens deze oorlog overleeft heeft. We bezoeken 
hier de Casa de Juntas, dit is de bijeenkomstplaats van het parlement 
(niet mogelijk als er een plenaire samenkomst is). Vervolgens zetten we 

koers naar Bermeo, dit is een van de belangrijkste vissershavens van 
de regio met zijn typische vissershuisjes. We bezoeken Mundaka met 
zijn prachtige uitkijkpunt the Atalaya en nemen hierna onze transfer 
naar het dorpje Getxo, gekend om zijn unieke landschap met stranden 
en kliffen. We brengen een bezoek aan de ‘Bizkaia Bridge’, gemaakt 
om Porugalete te verbinden met Getxo zonder de grote schepen die er 
varen te hinderen. Vandaag de dag is dit de oudste transportbrug ter 
wereld. Avondmaal en overnachting in het hotel Abando.

DAG 5: SAN SEBASTIAN (O-M-A)
Ontbijt. We beginnen deze dag vanaf Monte Igueldo met een prachtig 
zicht over San Sebastian. Een ideale start om San Sebastian te leren 
kennen, ook bekend als parel van de zee. In het verleden is de stad 
maar liefst twaalf keer bijna volledig tot de grond afgebrand. Een straat 
hield stand in de brand van 1813, deze bestaat vandaag de dag nog 
steeds uit oude gebouwen zoals de kerk van San Vincente. Elk jaar in 
september kunt u hier ook het bekende filmfestival meemaken. Kortom 
een stad met een bewogen verleden, waar men nu rustig door kan 
kuieren, shoppen en gezellig op een terrasje zitten. Onze lunch nuttigen 
we ook in het historische gedeelte. Na de lunch kunt u genieten van 
een vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in het hotel San 
Sebastián****. 

DAG 6: GETARIA, TXAKOLI WINERY, HONDARRIBIA (O-M-A)
We bezoeken na ons ontbijt Getaria, een prachtig vissersdorpje en 
geboorteplaats van Juan Sebastián Elcano en Cristóbal Balenciaga. 
Gedurende de middeleeuwen was dit dorp voor de walvisjagers die 
met harpoenen de dieren vingen. Het dorp is ook bekend voor zijn 
Txakoli, een Baskische licht bruisende, droge witte wijn. We brengen 
een gegidst bezoek aan een wijnhuis die deze typische wijn brouwt. 
We genieten van onze lunch in het lokale ‘cider house’. Na de middag 
brengen we samen met een gids een bezoek aan Hondarribia dat 
bekend is om zijn kleurrijke vissershuisjes in de buurt La Marina, de 
geplaveide straten en de statige gebouwen zoals het kasteel van keizer 
Carlos V. We genieten van een afscheidsdiner in San Sebastian en 
overnachting in ons hotel San Sebastián.

DAG 7: BILBAO- BRUSSEL (O)
Ontbijt. Vandaag keren we terug naar België. We nemen onze transfer 
naar de luchthaven voor de vlucht naar Brussel. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal)

Spaans Baskenland

www.alleenreizenden.be
Een uitgebreid programma vindt u op: 
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