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Wijnreis “Entre copas” – Noord Spanje 

                                              
In opdracht van :  
 
Als wijn uw passie is, en U de beroemste spaanse wijngaarden wil bezoeken, dan is er geen 
betere en veiligere manier dan met de touringcar! Zo kan U een uitgelezen collectie wijnflessen, 
zonder breken en zonder verlies, en zonder extra kosten mee naar huis brengen! 

 

 
 
Dag 1 
Vlucht Brussel – Barcelona 
Avondmaal en overnachting in Hotel Solvasa  Barcelona *** 
 
Dag 2 
Ontbijt in het hotel.  
Vertrek voor een bezoek aan de prestigieuze BODEGAS TORRES. Daarna verder voor een zeer 
interessant bezoek aan Abdij van Montserrat, daterend uit de XI eeuw, gebouwd bovenop de 
magische berg die haar zijn naam verleent.  
In de namiddag bezoeken wij de historische BODEGAS FREIXENET, waar een schuimwijn van 
allerhoogste kwaliteit geproduceerd wordt, de befaamde “cava”. 
Avondmaal en overnachting in Barcelona. 
 
Dag 3 
Ontbijt in het hotel.  
Bezoek aan het Historische Barcelona (2 uur). Daarna bezoek aan de BODEGAS GRAMONA, met 
zijn onderaardse gangen waar de beste “cava” van de wereld rust.  
In de namiddag bezoek aan de BODEGAS CORDORNIU, een wijnkelder met 5 eeuwen geschiede-
nis, spectaculair gebouwd in Catalaanse architectuur.  
Aansluitend vertrek naar Logroño, de hoofstad van La Rioja, “Het Land met de Naam van Wijn”. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Las Gaunas Logroño *** 
. 
Dag 4 
Ontbijt in het hotel. 
Vertrek naar La Rioja Alavesa, waar wij de door Santiago Calatrava ontworpen BODEGAS YSIOS 
bezoeken. Daarna bezoek aan de versterkte stad van Laguardia. Binnenin de “villa fortificada” 
bezoeken wij de traditionele BODEGAS EL FABULISTA.  
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In de namiddag bezoek aan de BODEGAS MARQUÉS DE RISCAL, één van de oudste van Spanje,  
ontworpen door Frank Gehry, de architekt van het Guggenheim-musuem in Bilbao.  
Avondmaal en overnachting in Logroño. 
 
Dag 5 
Ontbijt in het hotel. 
Vertrek naar Haro voor een bezoek aan de beroemde BODEGAS MUGA. Daarna wandeling door de 
gezellige, historische straatjes van de stad, die lange tijd de “wijn-hoofdstad” van La Rioja was. 
In de namiddag bezoek aan het belangrijkste wijn-museum van Europa: Museo Dinastía Vivanco. 
Avondmaal en overnachting in Logroño. 
 
Dag 6 
Ontbijt in het hotel. 
Vertrek naar San Sebastián, voor een bezoek aan ondermeer het “Playa de la Concha” strand, en de 
historische binnenstad, waar onderweg gestopt wordt in een typisch lokaal om van de lekkere 
“pintxos” te proeven, uiteraard met een typische “txacolí” wijn uit de streek daarbij. 
Verder naar Bilbao. 
Avondmaal en overnachting 

 

Dag 7 

Ontbijt in het hotel. 

In de voormiddag bezoek aan Bilbao.  

Transfer naar de luchthaven voor Vlucht Bilbao - Brussel 

 

 


