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Vluchtschema SN Brussels Airlines  
 

14/04/2020 SN3713  Brussel – Bilbao 11u45 - 13u40  
18/04/2020 SN3714  Bilbao – Brussel 14u20 - 16u10  
Incl. 23kg bagage + handbagage 
 

Programma  
 
Dinsdag 14 april 2020 
 

09u45 Verzamelen op de luchthaven van Zaventem  
 
11u45 Vertrek vlucht naar Bilbao SN3713 
 
13u40  Aankomst in Bilbao 
 

Meet & greet op de luchthaven met uw gids met  
aansluitende transfer naar Bilbao 

 
14u30 Vertrek naar de beroemde Vizcayabrug voor een 

bezoek met de gids. We nemen onze eigen boot naar 
Portugalete. Dit is de ideale manier om Bilbao te leren 
kennen vanuit een ander perspectief. Neem plaats en 
geniet van een fantastisch zicht met een hapje en een 
drankje. 

 
 De Vizcayabrug (Puente de Vizcaya), ook wel Puento 

Colgante genoemd, is een bijzondere zweefbrug over 
de Rio Nervion. Het verbindt de plaatsen Portugalete 
en Getxo nabij de haven van Bilbao, ongeveer 10 
kilometer ten noordwesten van het centrum van 
Bilbao. In de gondel van de brug kunnen zowel 
voetgangers als auto's naar de overkant van de rivier. 
De brug dateert uit het einde van de 19e eeuw en staat 
sinds 2006 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 

17u00 Retour per bus naar het hotel voor check-in hotel 

20u00 Diner in het restaurant van het hotel  incl. water, wijn en koffie 
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Woensdag 15 april 2020 
 
09u00 Na het ontbijt vertrekt de groep per touringcar naar La Rioja. 

Onderweg zal de gids wat vertellen over Baskenland en deze 
beroemde wijnstreek. 

 
10u30 Eenmaal aangekomen in La Rioja bezoeken we het 

middeleeuwse wijndorpje Laguardia en een bodega in dit 
dorpje: El Fabulista. http://www.bodegaelfabulista.com/ 

 
Daarna rijden we door naar een van de modernste wijnhuizen 
van de streek: Baigorri. Het bijzondere aan de Baigorri-wijnen 
is dat gebruik gemaakt wordt van zwaartekracht als drijvende 
kracht achter het vinificatieproces. De wijnmakerij bevindt zich hiervoor op 32 m onder de 
grond. De druiven worden met de hand geplukt en gesorteerd. Door het gebruik van 
zwaartekracht tijdens het vinificatieproces worden trechters, pompen en andere mechanische 
bewerkingen die de druiven kunnen  beschadigen, zoveel mogelijk vermeden. Dit resulteert 
in wijnen van zeer goede kwaliteit. http://www.bodegasbaigorri.com/   
 
Na het bezoek worden een aantal wijnen geproefd onder het genot van een vers bereide lunch 
in het restaurant van de bodega. 
 

16u00 Na afloop van de lunch vertrekken we weer richting Bilbao. Duur 1u30 
 
17u30 Aankomst in het hotel. 
 
20u15 Te voet naar het restaurant Yandiola voor het diner incl. water, wijn en koffie. 
 
20u30 Yandiola was oorspronkelijk een wijnhuis en werd onlangs gerenoveerd door Philippe Starck.  
 
Donderdag 16 april 2020 
 

Ontbijt in het hotel. 
 
09u30 Vertrek vanuit het hotel voor een wandeling in Bilbao met NL-talige gids. 

 
13u00 Lunch in een supergezellige Pinxtos bar incl. 3 drankjes (bier, wijn, frisdrank of water)   
 
 
 
 

http://www.bodegaelfabulista.com/
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15u30 Bezoek aan het Guggenheim met eigen gids. 
 

Dit beroemde gebouw is ontworpen door de 
Canadese architect Frank Gehry. Het is voor het 
publiek geopend sinds 1997 en wordt beschouwd 
als een van de belangrijkste musea voor 
hedendaagse kunst. 

 
U kan met de gids terug naar het hotel of u geniet nog wat van de stad.  
 

20u15 Te voet naar het restaurant Eneko voor het diner incl. water, wijn en koffie. 
 
20u30 Eneko is het nieuwste restaurant van de beroemde chef-kok Eneko Atxa, hij is bekend voor 

zijn unieke restaurant Azurmendi dat bekroond is met 3 Michelin-sterren. Geniet van een 
heerlijk proeverijmenu en laat je verrassen door de prachtige creaties van Eneko en zijn team. 

 

Vrijdag 17 april 2020 
 

09u00      Vertrek dagexcursie naar San Sebastian. 
 
10u30 Stadswandeling met onze gids. De stad is een mix  

van historische gebouwen, heuvels en stranden. 
San Sebastian is een van de meest bezochte 
steden van Spanje. Naast de geweldige stranden 
en natuurschoon tref je in de binnenstad ook 
aantrekkelijke winkelstraten en heerlijke 
restaurantjes aan. De stad gelegen aan de kust 
heeft een prachtige baai.  

 
13u30  Lunch in restaurant La Perla, een aangename locatie, waar men van de prestigieuze Baskische 

keuken kan genieten in een fijne sfeer en met een prachtig uitzicht op La Concha Bay.  
Lunch incl. water, wijn en koffie 

 
15u00 Vrije tijd 
 

17u00 Transfer naar Bilbao 
 
18u30  Aankomst in het hotel 
  
Vrij diner 
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Zaterdag 18 april 2020 
 

Ontbijt en check-out 
 
Vrije tijd voor de shoppers of eventueel een extra wandeling met de gids. 
 
12u00  Vertrek naar de luchthaven voor de retourvlucht 
 
12u15 Aankomst in de luchthaven 
 
14u20 Vlucht SN3714 naar Brussel 
 
16u10 Aankomst in Brussel 
 

Hotel NH Collection Villa de Bilbao 4* 
  
Het hotel NH Collection Villa de Bilbao ligt in het hart van de 
stad, op korte loopafstand van het Guggenheim Museum en 
bijna naast het congres- en muziekcentrum. Het gebouw is 
stijlvol en modern en is in 2012 volledig gerenoveerd. In de 
buurt vindt u ook veel geweldige bars en restaurants. 
 
Onze 142 kamers zijn luxe en comfortabel. Alle kamers 
hebben een chique, moderne stijl, thee- en koffiefaciliteiten 
en gratis WiFi.  
 
Het restaurant van het hotel is de perfecte plek om gerechten uit de beroemde Baskische keuken te 
proeven en in de bar heel veel verschillende soorten gin, wodka en andere dranken. Gasten hebben ook 
gratis toegang tot de fitnessruimte op het dak  
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Richtprijs per persoon  

  

Vanaf 2-persoonskamer Toeslag in single 

20 deelnemers 1615€ pp + 235€ pp 

15 deelnemers 1695€ pp + 235€ pp 

 
Inbegrepen 

• Vlucht met SN Brussels Airlines naar Bilbao, huidige taksen en fuelkosten. Incl. 23 kg ruimbagage 
en handbagage.   

• Wij hebben op 18 plaatsen prijsgarantie tem 03/12.  Beschikbaarheid onder voorbehoud tot bij 
reservatie. 

• Na reservatie kunnen we nog 20% van de tickets kosteloos annuleren tot 1 maart 2020.  Als er 
meer inschrijvingen zijn kunnen we of tickets bijboeken in de groepsboeking (met eventuele 
toeslag) of een individueel ticket moest dat goedkoper zijn. 

• 4 nachten inclusief ontbijt op basis van 2-pers. kamer 

• Dagprogramma zoals beschreven, inclusief toegangsgelden, gidsen, transfers … 

• Nederlandstalige gids ter plaatse voor 5 dagen 

• Alle in het programma vermelde maaltijden en dranken 

• Transport in een comfortabele bus voor de uitstappen, inclusief parkinggelden 

• Btw en garantiefonds reizen 

 

Niet inbegrepen 

• Indien gewenst : All-in verzekering : 5.5% van de reissom 

• Persoonlijke uitgaven, lokale taksen  

 




