
 

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

            

BILBAO & 
SAN SEBASTIAN 

4-DAAGSE CULTURELE REIS 
ARCHITECTUUR & GASTRONOMIE 

 
VERTREK: 16 SEPTEMBER 2019 
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Waarom Bilbao? 
 
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. 
 

 
 

Pluspunten 
 

 Rechtstreekse vlucht naar Bilbao 

 Schitterend gelegen hotel**** 

 Uitgelezen restaurants 
 

 
 

https://www.lonelyplanet.com/spain/aragon-basque-country-and-navarra/san-sebastian/travel-tips-and-articles/24-food-filled-hours-in-san-sebastian/40625c8c-8a11-5710-a052-1479d276d3a8
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Programma 
 

DAG 1:                                         BRUSSEL - BILBAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Rechtstreekse vlucht Brussel Bilbao (11.45u – 13.35u) : Vanaf de landing zijn we reeds 
onder de indruk van de architectuur van de luchthaven (S.Calatrava). 

 

Bij aankomst in Bilbao trekken we na de kamerverdeling naar het bijzondere 
vormgegeven Guggenheim museum.  

16.00u 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.  

 

20.00u:  diner in restaurant. Overnachting in Bilbao. 

https://www.ais-online.de/objektreferenz/flughafen-bilbao/9267151/
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DAG 2:                 BILBAO  -  GETARIA - SAN SEBASTIAN 
 
In de voormiddag rijden we naar de vissersplaats Getaria. Na een boeiende 
rondleiding in een bodega  volgt een uitgebreide proeverij van de txakoliwijn. Nadien 
rijden we naar San Sebastian, de gastronomische hoofdstad van Spanje. 

 

 

Lunch in restaurant. 

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.  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNtu_phOrcAhUEbVAKHRdODwgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.getariaturismo.eus/en/content/old-town&psig=AOvVaw37BOaJSqMakIsdF3XNQcBp&ust=1534249988544284
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib9b2ShercAhUEIVAKHc_jA80QjRx6BAgBEAU&url=http://www.el-lobo-bobo.com/2016/02/la-ruta-del-txakoli-de-getaria.html&psig=AOvVaw2ajWDU8LuXJa_r45M05WbY&ust=1534250069464147
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ4fufhurcAhVDPFAKHXNmAMYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g187457-d207006-i213135272-Mercure_Monte_Igueldo-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque.html&psig=AOvVaw1TZe6kiI3jOH4g0XZ0drG3&ust=1534250273251451
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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. Na onze wandeling terugkeer naar 
Bilbao. Avondmaal in restaurant en overnachting. 

DAG 3:                                                                      BILBAO   
 
Vandaag bezoek volle dag  aan Bilbao met onze gids. 

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 de Santiago-kathedraal.  

 

Hierna gaan we naar de Mercado de la Ribera, een van de grootste overdekte 

markten van Europa, met verse groenten, vlees en natuurlijk vis. Deze markthal is in 

1929 in eclectische stijl gebouwd. De marktkraampjes met fraai uitgestalde, kleurrijke 

groenten en fruit zijn een lust voor het oog.  

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

Abandoibarra (stadspark, hedendaagse architectuur) 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJi9v9hurcAhVRJFAKHbPVA-MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-constitution-square-san-sebasti%C3%A1n-image25573307&psig=AOvVaw3EW-CaLn8Gl0eZOAEb18ih&ust=1534250452359367
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13.00u:  Lunch in een  Pintxos. 

 

Avondmaal in restaurant en overnachting. 

 
DAG 4:                        BILBAO - BRUSSEL 
 
In de voormiddag uitstap naar het stadje Getxo en de brug  Puente Colgante. 

 

Afscheidsaperitief aan het strand en transfer naar de luchthaven 

Onze vlucht naar Brussel vertrekt om 14.15 uur en om 16.05 uur  landen we te 
Zaventem. 

 
 

javascript:
javascript:
https://en.wikipedia.org/wiki/Getxo
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Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer: € 1.440  
Singletoeslag: € 195 

 
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 **** hotel Barcelo Nervion. 

 3 middagmalen en 3 verzorgde avondmalen.  
 Professionele begeleiding  van Brussel tot Brussel door François Ghys 

 Zeer ervaren Nederlandssprekende gidse voor alle bezoeken. 

 Toegangstickets voor alle in het programma opgenomen bezoeken.  

 BTW en Premie garantiefonds Reisgelden. 
 

NIET INBEGREPEN 
 Drank bij de maaltijden 
 Persoonlijke uitgaven en fooien (ca. € 20) 
 De annulatieverzekering (5.7% van de reissom) 

  
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 
 

 
 

http://sansebastian.city-tour.com/en/featured-monuments
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BILBAO  HOTEL BARCELO NERVION**** 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER : B I L B A O   2019 

Ondergetekende en reiziger 1: 
 
VOORNAAM (identiek als op uw identiteitskaart)…………………………………………………. 
 
NAAM  (identiek als op uw identiteitskaart)………………………………………………………… 
 

STRAAT       NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                              G S M   

EMAIL:                                                      @ 

 
Reserveert voor 

BESTEMMING:    4 DAAGSE  BILBAO    
HOTEL:        BARCELO NERVION  **** sup. 

REISPERIODE      16 tot 19 september 2019 

TOTAAL AANTAL PERSONEN: 

TYPE KAMER                 

 
Medereiziger 2 
VOORNAAM: (identiek als op uw identiteitskaart)…………………………………………………. 
 
NAAM (identiek als op uw identiteitskaart)…………………………………………………………. 
 

STRAAT       NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                             G S M  : 

EMAIL:                                                     @ 

 

Wij wensen een annuleringsverzekering :   JA /  NEEN (5.7% van de reissom) (*)   
Wij wensen een verzekering bijstand/ongevallen en bagage: JA / NEEN  (*) 
Bagageverzekering (enkel mogelijk in combi met een bijstand) : JA / NEEN  (*) 
 
Na inschrijving zal u een bestelbon  ontvangen.  
Er zal een  voorschot gevraagd worden van 500 euro per persoon. 
 

 (*): aanduiden wat van toepassing is aub   

       

Handtekening  

___________________________________________________________________________ 
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