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In opdracht van :         
    

 
 
We  maken een reis doorheen de kunstgeschiedenis, van de rotstekeningen van Altamira tot de 
moderne architectuur van Frank O. Gehry in het Guggenheim museum te Bilbao. En  te midden van 
de wijngaarden van la Rioja liggen middeleeuwse dorpjes en kloosters naast prachtige voorbeelden 
van moderne architectuur.   
 
Dag 1 
Vertrek om 8.30 u. vanuit Hasselt naar Zaventem voor de vlucht met Brussels Airlines om 11.50 u. 
naar Bilbao. Aankomst te Bilbao om 13.45 u. en doorreis  naar Logroño voor een eerste kennis-
making met de hoofdstad van de Rioja.  
Avondmaal en overnachting. 
 

Dag 2 
Kennismaking met Logroño, het commerciële centrum van de Riojastreek. In de oude wijk aan de 
Ebro bezoeken we  de  kathedraal Santa Maria de la Redonda.  Na de lunch is er wat vrije tijd voor 
een wandeling langs de Ebro of een verdere verkenning van deze levendige stad.   
Avondmaal en overnachting in het hotel in Logroño. 
 

Dag 3 
Uitstap naar het middeleeuwse stadje Santo Domingo de la Calzada , gelegen aan de bedevaartweg 
naar Santiago de Compostela, waar in de kathedraal een haan en een kip leven. In Laguardia 
brengen we een bezoek aan Kerk Santa Maria Los Reyes, met een uitzonderlijk bewaard polychroom 
portaal. We proeven de Riojawijnen in de Bodega Ysios, architectuur van Santiago Calatrava.  En in 
Elciego degusteren we de Bodegas Marques de Riscal, ontworpen door Frank O. Gehry..  
Avondmaal en overnachting in het hotel in  Logroño. 
 

Dag 4  
Vertrek vanuit Logroño naar de Baskische hoofdstad Vitoria.  Geleid bezoek aan de oude stadskern, 
de kathedraal Santa Maria en Casa del Cordon, een koopmanshuis met een prachtige gotische zaal. 
Doorreis naar Bilbao. 
Avondmaal en overnachting in Bilbao 
 
Dag 5  
Geleid bezoek aan Bilbao met de oude stad en het Guggenheim museum. Dit museum voor moderne 
en hedendaagse kunst is  ontworpen door de Canadese architect Frank Gehry . In de namiddag 
bezoek aan Gernika, de stad die in 1937 werd gebombardeerd en door het schilderij Guernica van 
Picasso wereldberoemd werd. In het Museo de Juntas komt het provinciebestuur bijeen bij de Eik van 
Gernika. Het Museo de la Paz is gewijd aan het drama tijdens de burgeroorlog.  
Avondmaal en overnachting in hotel in Bilbao. 
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Dag 6 
Excursie naar Santillana del Mar in Cantabrië voor een bezoek aan het museum met de prehis-
torische rotstekeningen in de grot van Altamira. Santillana is eveneens beroemd om  en de Colegiata 
Santa Julia, een der hoogtepunten van de romaanse kunst in Spanje. Vervolgens bezoek aan 
Santander, de oude stad en de Nuestra Señora de la Ascunción.  
Avondmaal en overnachting in hotel in Bilbao. 
 

Dag 7 
Excursie naar San Sebastian, in 2016 culturele hoofdstad van Europa. De schelpvormige La Concha-
baai van deze Baskische badstad wordt als een der mooiste stadsstranden beschouwd. Geleid 
bezoek aan  de oude stad, Parte Vieja,  en  een panoramische rondrit met  het beeldhouwwerk van 
Eduardo Chillida   “Peine del Viento”. Op de terugweg is een bezoek voorzien aan het Monasteriode 
San Ignacio de Loyola in Azpeitia. 
Avondmaal en overnachting in hotel in Bilbao. 
 

Dag 8 
Vrije voormiddag met transfer naar luchthaven van Bilbao voor de vlucht van 14.25 u. met Brussels 
Airlines. Aankomst in Zaventem om 16.15 u. 
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