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Waarom Bilbao en San Sebastian ? 
 
Dankzij het beroemde Guggenheim museum heeft Bilbao zich de afgelopen jaren op 
de wereldkaart gezet. De Baskische havenstad heeft een ongekende metamorfose 
ondergaan en mag zich de bruisende hoofdstad van het noorden noemen. 
Deze regio is voor velen nog onbekend gebied. Dat is eigenlijk jammer, want de 
omgeving heeft zoveel te bieden aan prachtige natuurlandschappen, indrukwekkende 
artistieke monumenten en een boeiend historisch verleden. 
 
Vanuit Bilbao voert de reis naar de mooie badplaats San Sebastian, mede bekend om 
haar culinaire hoogstandjes. In de wijnstreek La Rioja zullen we de befaamde wijnen 
proeven. 
 

Pluspunten 
 

 Rechtstreekse vlucht naar Bilbao 

 Schitterend gelegen hotels**** 

 Uitgelezen restaurants met gastronomische reputatie 

 Nederlandssprekende gidse ter plaatse 
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Programma 
 

DAG 1:                                         BRUSSEL - BILBAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Rechtstreekse vlucht Brussel Bilbao (11.25u – 13.20u).  Vanaf de landing zijn we reeds 
onder de indruk van de architectuur van de luchthaven (S.Calatrava).  

Bij aankomst in Bilbao starten we onze rondreis met een bezoek aan het Baskisch 
havenstadje GETXCO op 15km vanaf de luchthaven. 

Na een lichte lunch, verkennen we  via een wandeling   dit klein havenstadje en verder 
nemen we de boot richting Bilbao. 

Aangekomen in Bilbao,  bezoek aan het GUGGENHEIM Museum. Het spectaculaire 
gebouw, ontworpen door Frank Gehry, ligt aan de oevers van de Nervión rivier en 
neemt een totale oppervlakte van 32.500 m² in beslag. De titaniumpanelen aan de 
buitenkant bepalen het uitzicht dat varieert naargelang de lichtinval. Op de pleinen 
rondom het museum staan opvallende kunstwerken zoals de Flower Puppy van Jeff 
Koons en de Maman van Louise Bourgeois. Binnenin zijn er, rondom het centrale 
atrium met opvallende liften en wandelpaden, drie etages met tentoonstellingsruimtes. 
Moderne kunst en werken van grote kunstenaars als Picasso, Salvador Dalí, Richard 
Serra, Antoni Tàpies, Robert Rauschenberg, Robert Motherwell, Joseph Beuys en 
Andy Warhol kunt u hier op eigen tempo bewonderen.  

 

  

Installatie in ons ****hotel. 

Avondmaal en overnachting. 
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DAG 2 :                                                                                                        BILBAO  
 

We beginnen onze ontdekkingstocht in Bilbao in Las Siete Calles. De stad is uit deze 
zeven beroemde straten ontstaan. We wandelen door de pittoreske straatjes en 
bezichtigen het centrum van Bilbao met zijn klassieke en hedendaagse architectuur 
en aangelegde pleinen.  

 

Verder de Plaza Nueva, het centrum (Moyua,Alhondiga/Azkuna Zentroa), 

Abandoibarra (stadspark, hedendaagse architectuur). 

Na de lichte lunch, en na een bezoek aan een TXAKOLI-wijnhuis, vertrek naar 

GERNIKA (36km). Bezoek aan het stadje. 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 platgebombardeerd. Deze 

gebeurtenis werd afgebeeld door Pablo Picasso op zijn beroemde schilderij 

Guernica. We bezoeken er het Vredesmuseum/ casa de las Juntas. 

  

 

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)
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYp7jyxIDdAhXQL1AKHcwkBWEQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.women-on-the-road.com/guernica-or-gernika/&psig=AOvVaw18d_PLWhsDfU8YPB3StkS3&ust=1535023118678938
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Achteraf transfer naar BERMEO. Een pittoresk havenstadje met mooie vergezichten.  

 

 

Een weinig verderop korte halte in het even pittoresk plaatsje Gaztelugatxe, een 

schiereilandje. 

 

 

Terug naar Bilbao (35 km). Avondmaal en overnachting. 

20.00u:  Avondmaal en overnachting in Bilbao. 
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DAG  3:                 BILBAO   -  GETARIA  - SAN SEBASTIAN  
 
In de voormiddag rijden we naar San Sebastian, de gastronomische hoofdstad van 
Spanje. Onderweg bezoek aan GETARIA (80 km).   

Hier bezoeken we het Museum Balenciaga. 

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre is een Spaanse modeontwerper en oprichter van 
Balenciaga-mode. Hij staat erom bekend compromisloze normen te stellen en wordt 
door Christian Dior "de meester van ons allemaal" en door Coco Chanel "de enige 
ontwerper in de ware zin" genoemd, die vervolgt: "Anderen zijn slechts makers van 
mode." Op de dag van zijn dood in 1972 kreeg de Women's Wear Daily de titel "The 
King is Dead. Veel van de 1.200 in de collectie werden geleverd door student Hubert 
de Givenchy en klanten zoals Grace Kelly. 

Na de lunch vertrek naar San Sebastian (25 km), voor een stadswandeling. 

 

 

Op Monte Igueldo, die we via de funicular bereiken,  aanschouwen we de mooie baai 
van La Concha voor we het centrum bezoeken. Met onze gids verkennen we de oude 
en de nieuwe stad. Parte Vieja ligt aan de voet van Monte Urgull en kenmerkt zich door 
smalle straatjes, kleurrijke huisjes, barokke kerken en pleintjes met vele pintxos bars.  

Plaza de la Constitucion vormt het hart en is gevuld met knusse terrasjes onder mooie 
arcaden, waarboven genummerde balkons refereren naar de tijd van de 

stierengevechten. We zien de fraaie Iglesia de San Vicente, het San Telmo 
museum en de barokke Basílica de Santa María del Coro. We wandelen door de 

Alderdi Eder tuin met zicht op het stadhuis naar het mooie Playa de la Concha. Aan 
de neogotische María Cristina brug zien we de Catedral del Buen Pastor boven de 
stad uitsteken. We nemen een kijkje in Tabakalera, een nieuw centrum voor 
hedendaagse cultuur in een oude tabaksfabriek en wandelen vervolgens tot Plaza de 
Gipuzkoa, een idyllische oase van water en groen. Het plein staat vol yucca’s en 
palmbomen en is omringd door indrukwekkende booggewelven.  

Langs de oevers van de Ulrumea rivier komen we voorbij het theater Victoria Eugenia 
en het befaamde hotel Maria Cristina, waar beroemdheden als John Malkovitch, 
Woody Allen en Elizabeth Taylor ooit verbleven. Avondmaal en logies in San 
Sebastian . 
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DAG 4:                             SAN SEBASTIAN - ST JEAN DE LUZ - BAYONNE 
 

Vandaag ontdekken we een stuk van Frans Baskenland. 

We houden halt in Hondarriba (23 km), een lieflijk grensstadje. We nemen de tijd   
voor een stadswandeling.  Mooie kleurrijke huizen met houten balkons. 

 

 

 

Na 20 km bereiken we  Saint-Jean-de-Luz, dat zijn bekendheid dankt niet alleen als 
badplaats, maar ook aan zijn geschiedenis en onroerend erfgoed. Zo werd op 9 juni 
1660 in de Heilige Johannes de Doperkerk (église Saint-Jean-Baptiste) het 
huwelijk voltrokken tussen Lodewijk de 14de met prinses Maria Theresia van Spanje. 
Dit bouwwerk, op de lijst van historische monumenten, bezit een prachtig decor, zoals 
het monumentale barok altaarstuk van verguld en bewerkt hout, de houten galerij over 
3 verdiepingen... Prachtig! 

Hier staat ook het huis van Lodewijk de 14de, en  van Infante Joanoenia van Spanje, 
waar ze tijdens haar huwelijk met Lodewijk de 14de woonde. Hier is de "infante" kamer 
te bezichtigen, maar ook de prachtig gedecoreerde salon uit de 17de eeuw. Het huis 
Lodewijk de 14de, Lohobiague-Enea, waar de jonge koning tijdens zijn huwelijk 
verbleef, werd in 1643 gebouwd door een rijke reder uit Saint-Jean-de-Luz.  

Na de lunch kort bezoek aan Biarritz ( 20 km). 
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Verderop rijden we naar Bayonne (10 km). Historische wandeling door Bayonne. De 
hoofdstad van het Baskenland, die beroemd is vanwege zijn chocolade, zijn ham en 
zijn geduchte 'Fêtes', bewaart een rijk erfgoed op het gebied van architectuur binnen 
zijn stadsmuren. We zien  de wijk Grand Bayonne: de binnenplaats van het Château-
Vieux waar de veldheer Du Guesclin gevangen werd gehouden toen de stad in handen 
van de Engelsen was.  Vervolgens via de Rue des Gouverneurs naar de kathedraal 
Sainte-Marie en zijn gotische klooster. 

Als afsluiter bezoeken we nog een artisanale hamproducent van “jambon de 
Bayonne”.  Terugkeer naar San Sebastian (60 km).Avondmaal en overnachting. 
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DAG 5:                              SAN SEBASTIAN – AINHOA – ESPELETTE  
Bij het binnendringen van het Franse Baskenland, ondervinden we algauw het Euskara 

dialect. Het landschap van het hinterland is groen en bergachtig met de uitlopers van 

de Pyreneeën. We ontmoeten diverse dorpjes met die typische Baskische huizen.  

 

   

We starten met een bezoek aan CAMBO LES BAINS, waar we het huis van schrijver 
Edmond Rostand bezoeken; hier schreef hij “Cyrano de Bergerac”. 

 

 

 

Villa Arnaga van Edmond Rostand 



 

Copyright Asteria Expeditions – Lic. A1095 – info@asteriaexpeditions.be – +32 (0)50 33 25 10 

Verderop (10 km) halte in Ainhoa , dat maar  één grote straat groot is. Het ligt in de 
regio van de Labourd op slechts drie kilometer van de Spaanse grens. Tijdens de 
hoogdagen van de bedevaarten naar Compostela was Ainhoa vaak een plaats waar 
de pelgrims zich een dagje ophielden.  De 13de eeuwse kerk heeft er een aparte vorm. 
Toren en schip lijken er niet meteen bij elkaar te passen. Bijzonder mooi binnenin zijn 
de houten galerijen die je hier in Frans Baskenland wel vaker in de kerken aantreft. 
Rond de kerk een typisch kerkhof. 

Naast de kerk ligt een plein dat werd aangelegd in 1849. Tot vandaag beoefent men 
er nog de typische balsport: de  pelote. 

In het dorp bevindt zich tussen het groen een wasplaats, waar vroeger vrouwen de 
was kwamen doen, ‘Lavoir Alaxurruta.’  

Hier nemen we de lunch. 

Nog iets dieper in Frankrijk (6km) bezoeken we Espelette. Het dorp is bekend voor de 
rode pepertjes die op kleine langwerpige paprikaatjes gelijken. En je hebt er de kerk 
St Etienne. Ze bevat een drie verdieping tellende galerij, een mooi beschilderd plafond 
en een prachtig verguld houten retabel uit de 18de eeuw. Rond de kerk zie je 
Baskische grafstenen uit de 17de en 18de eeuw met de wat mystieke tekens wat ze 
daar ‘stèles’ noemen. Vele huizen zijn in het wit geschilderd en hebben roodbruine 
luiken, typisch Baskische stijl. Terugkeer naar San Sebastian.(60 km) 
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DAG 6:         SAN SEBASTIAN  - GIPUZKOA -  VITORIA – RIOJA ALAVESA   

Deze morgen vertrek per autocar naar de streek Gipuzkoa.  Na 60 km komen we aan 
in Zumarraga. Bezoek aan het kerkje van Santa Maria de Zumarraga, met een 
opvallend eikenhouten zoldering. 

 

Iets verderop (20 km) bereiken we Onati. Dit schattig dorpje bezit een heel mooie  
“Universidad Sancti Spiritus”, en is een prachtig gebouw uit de 16de eeuw, een van de 
belangrijkste renaissancemonumenten in Baskenland. Het portaal en de hoektorens 
van de voorgevel zijn rijkelijk versierd in de platereske stijl.  
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Na 10 km bereiken we Arantzazu, met zijn  unieke basiliek (bezoek). 

 

Na de lichte lunch vertrek naar de stad VITORIA (50 km). 

Vitoria. Vitoria-Gasteiz (Baskisch: Gasteiz, Spaans: Vitoria) is een gemeente en de 
hoofdstad van de Spaanse autonome regio Baskenland en van de provincie Álava. De 
stad heeft ruim 229.000 inwoners en is daarmee de op één na grootste stad van 
Baskenland. De huidige naam van de stad is een samenvoeging van de Spaanse en 
de Baskische naam. Sinds 1983 wordt de dubbele vorm in beide talen officieel gebruikt  

Vitoria-Gasteiz werd in 1181 gesticht door Sancho VI van Navarra. In 1200 werd de 
stad veroverd door Castilië en in 1431 werd zij tot stad verheven. In 1813 versloeg de 
hertog van Wellington hier een Frans leger waardoor de Franse bezetting van Spanje 
beëindigd werd. In het centrum van de stad staat het Monumento a la Independencia, 
dat herinnert aan deze veldslag.  

 

Hoogtepunt van de namiddag is   het bezoek aan de kathedraal Santa Maria.  

Nu rijden we naar onze laatste verblijfplaats: Logrono (60km) . Avondmaal en logies. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskenland_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/1983
https://nl.wikipedia.org/wiki/1181
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_VI_van_Navarra
https://nl.wikipedia.org/wiki/1200
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Castili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1431
https://nl.wikipedia.org/wiki/1813
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley,_1e_hertog_van_Wellington
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DAG 7:                          RIOJA ALAVESA  

Deze morgen vertrek naar één der mooiste kloosters van de regio: San Millan de la 
Cogolla.(40 km) 

De kloosters van San Millán Yuso en Suso (Spaans: Monasterios de San Millán de 
Yuso y de Suso) zijn twee kloosters in San Millán de la Cogolla. In de namen van de 
kloosters verwijzen Suso en Yuso naar "hoger" en "lager" in Oud-Castiliaans. 

De architectuur van de kloosters bestaat uit Mozarabische, Visigotische, 
middeleeuwse, renaissance en barok stijlen. De Spaanse geschreven en gesproken 
taal is geboren in deze kloosters; de eerste literatuur in het Castiliaans werd hier 
geschreven en ontwikkelde zich tot een van de meest gesproken talen ter wereld. Om 
die redenen werden de kloosters in december 1997 tijdens de 21e sessie van 
de Commissie voor het Werelderfgoed erkend als cultureel werelderfgoed en 
toegevoegd aan de UNESCO werelderfgoedlijst. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Mill%C3%A1n_de_la_Cogolla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozaraben
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visigoten
https://nl.wikipedia.org/wiki/21e_sessie_van_de_Commissie_voor_het_Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie_voor_het_Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
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Na de lunch en na een winproeverij in een bodega,  vertrek naar de hoofdstad van de 

regio: LAGUARDIA. (18 km) 

Het wijngebied RIOJA ALAVESA is een uitgestrekt wijndomein. In het zuiden van de 

regio langs de Ebro worden wijndruiven verbouwd. De wijn die hier wordt gemaakt 

mag als Rioja wijn worden verkocht omdat het onderdeel uitmaakt van de 

Denominación de Origen-regulering. In totaal staan de druiven op ongeveer 13.000 

hectare, waarvan 90% blauwe druiven voor de productie van rode Rioja.  

In de vooravond aankomst in ons hotel in Logrono. 

 

Avondmaal en overnachting. 

 

DAG 8:                        BILBAO - BRUSSEL 
 
Na een relax ontbijt en check-out, vertrek omstreeks 10.00u  naar de luchthaven van 
Bilbao(145km). Alternatief: Indien vroeg vertrek eventueel een bezoek aan een 
zoutwinning (Salinas de Anana). 

Onze vlucht naar Brussel vertrekt om 14.10u en om 16.00u landen we te Zaventem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rioja_(wijn)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Denominaci%C3%B3n_de_Origen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare
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Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer:  € 2.795  
Singletoeslag: € 585 

 
INBEGREPEN 

 Lijnvlucht Brussel – Bilbao  heen en terug. 

 transfer per autocar naar Bilbao, San Sebastian, en omgeving  

 Luchthaventaksen.  

 Alle transfers zoals beschreven in het programma.  

 Overnachtingen met ontbijt in  verzorgde **** hotels. 

 8 lichte  middagmalen en 7 zeer verzorgde avondmalen, dranken inclusief.  

 Zeer ervaren Nederlandssprekende gidse voor alle bezoeken. 

 Toegangstickets voor alle in het programma opgenomen bezoeken.  

 BTW  
 

NIET INBEGREPEN 
 Persoonlijke uitgaven 
 Verzekeringen 
 fooien ca. 50€ 

 
SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN 

 Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom 

 Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom 

 Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom 
 

 
 

 Asteria Expeditions   Korte Zilverstraat 6  -   8000 Brugge Belgium- Tel  050 33 25 10 -  Fax 050 33 26 10 
 Lic. A 1095   paul@asteriaexpeditions.be   -  Algemene voorwaarden zie: www.asteriaexpeditions.be 

 

 

mailto:%20%20paul@asteriaexpeditions.be
http://www.asteriaexpeditions.be/
http://sansebastian.city-tour.com/en/featured-monuments
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BILBAO HOTEL LEONARDO  NYX **** 
 
NYX Hotel Bilbao ligt  op 100 meter van het Arriaga Theater. Het ligt bij  het winkel wandelgebied en 

aan het theater met de Plaza Nueva om de hoek, dus eerder wat levendige atmosfeer. 

Het biedt accommodatie met airconditioning, een bar, een restaurant, een 24-uursreceptie, 
roomservice en gratis WiFi in alle ruimtes. Er is ook een nachtclub en je kunt gebruikmaken van 
bagageopslag.   
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SAN SEBASTIAN:  HOTEL  ZINEMA 7  **** 

Het hotel  ligt op 17 minuten lopen van het strand. Hotel Zinema7 is geïnspireerd op de filmwereld 

en het filmfestival van San Sebastián. Elke kamer beschikt over gratis WiFi en een flatscreen-tv en 

is gewijd aan een acteur of regisseur die de stad heeft bezocht. 

De stijlvolle kamers met geluidsisolatie  zijn eigentijds ingericht en voorzien van airconditioning, 

een satelliet-tv en een marmeren badkamer met een vergrotende spiegel. 

Het restaurant  serveert diverse Baskische en Spaanse gerechten. De café-bar biedt een 

ontbijtbuffet en serveert traditionele Baskische tapas, de pintxos.. De lounge-bibliotheek van 

Zinema7 heeft gratis internetterminals.  

Het Zinema7 is gevestigd in de voormalige bioscoop Astoria, en ligt aan de rivier de Urumea.  
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RIOJA – LOGRONO:  HOTEL GRAN VIA **** 

 

Het viersterrenhotel Gran Vía bevindt zich in Logroño, in de wijnproducerende regio Rioja. Te voet 

bent u in 5 minuten in de oude binnenstad en Laurel Street. De elegante en klassiek ingerichte 

kamers zijn voorzien van airconditioning, verwarming, gratis WiFi, een minibar, een tv en een 

eigen badkamer. Elke ochtend wordt er een gevarieerd ontbijtbuffet aangeboden.. 

 

 
 


