
Spanje verovert harten

Van artistiek Bilbao tot surf-idylle 
Tarifa
Denk je aan Spanje, dan denk je aan kilometerslange 
zandstranden aan de Costa’s, authentieke ‘pueblos’ en 
zinderende ‘ciudades’, besneeuwde bergtoppen in de 
Sierra Nevada. Maar ook culinaire kunstwerken in 
walhalla Bilbao en zwierende flamencodansers tijdens
hete nachten in Malaga. Spanje verovert jaarlijks vele 
harten en blijft een populaire reisbestemming. Het land 
dat rijk is aan natuur en cultuur heeft het hele jaar door 
een aangenaam klimaat. Waar willen we zijn in 2020?

In de eerste helft van 2019 vertrokken zo’n 1,7 miljoen 
Nederlanders en 1,1 miljoen Belgen naar het land van 
tapas, sangria en siësta. Andalusië is al jaren één van de 
populairste bestemmingen, maar sinds tien jaar is er 
 volop beweging: het noorden van Spanje laat van zich 
horen en wint razendsnel aan populariteit. Overwinteren, 
zonnebaden, citytrippen, skiën: mogelijkheden te over. 
Reisorganisaties zien daarnaast de groeiende vraag naar 
special interest-reizen, zoals culinaire rondreizen. Een 
heerlijke manier om Spanje (verder) te ontdekken.  

Vivencia Travel.

‘‘Noord-Spanje laat van zich horen 
en wint razendsnel aan populariteit’’

Vivencia Travel.
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Noord-Spanje in opkomst
“Meer mensen kiezen voor het wat koelere noorden, 
vooral in de warme zomermaanden. De hitte in de 
 zuidelijke provincies is de afgelopen jaren door de 
 klimaatverandering toegenomen, niet iedereen zit daarop 
te wachten”, vertelt Ruud de Meer van AmbianceTravel. 
“Het percentage reizen naar Noord-Spanje is de afgelopen 
tien jaar bij ons gestegen van 10 naar 40%. Ook zijn er 
steeds meer mensen die rekening houden met het 
milieu. Ze willen minder vliegen en kiezen bijvoorbeeld 
voor de trein. De treinverbindingen in Spanje zijn 
slecht. Houd bij een trip naar Madrid rekening met 
zo’n 24 uur reistijd. Hoe noordelijker je zit, hoe minder 
ongemak je ervaart en hoe sneller je op de  gewenste 
locatie bent. Daarnaast is er op culinair  gebied veel te 
beleven in Noord-Spanje. Denk aan kaas boerderijen, 
Michelin sterrenrestaurants, wijnproeverijen en pintxos-
tours.” 

Tip: Artistiek Bilbao
Als must-see in Noord-Spanje tipt Ruud de plaats 
 Bilbao. Bilbao is de grootse stad van de regio Baskenland 
en ligt aan één van de pelgrimsroutes naar Santiago de 
Compostella. Ooit was het een grauwe industriestad, 
maar tegenwoordig is het een hippe plek waar 
 gastronomie, cultuur en kunst samensmelten. 

Hotspot #1: Museo Guggenheim Bilbao
Bilbao heeft sinds 1997 haar eigen Guggenheim Museum. Het museum 
heeft bijna 11.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte onderverdeeld 
in 20 galerijen. Bewonder de kunstwerken van onder anderen Picasso, 
Salvador Dalí en Andy Warhol in dit mekka dat door kunstkenners 
wordt beschouwd als één plek met een van de belangrijkste kunstcollecties 
ter wereld. 

Alhambra, Granada. Vivencia Travel.

Vivencia Travel.
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Villa Soro in San Sebastián
In het centrum van San Sebastián vind je het karakteristieke Villa Soro: 
een 19e-eeuwse villa met riante tuin en terras, op 500 meter van het strand. 
Het hotel staat op de monumentenlijst van de badplaats en is een ideaal 
reisdoelvoorfijnproevers.VanuitVillaSoroloopjenamelijkbinnenenkele
minuten naar het driesterren Michelinrestaurant Arzak. 

Voor meer informatie: 
www.villasoro.es

Palacio del Bailío in Córdoba
In het historische hart van Córdoba ligt dit voormalige paleis dat nu dienst 
doet als hotel. Bij Palacio del Bailío droom je weg tussen design, geschiedenis, 
harmonie, ruimte en licht. Je vindt er Herman Brood-achtige schilderijen, 
kunstige lampen, een manege, koetshuis, hooizolders en korenschuren. Het 
hotelbeschiktovereentapasbareneenverfijndrestaurantwaarchef-kok
Periko  Ortega Andalusische gerechten bereidt. 

Voor meer informatie: 
www.hospes.com/palacio-bailio

Casa Vina de Alcantara, nabij Jerez de la Frontera
Verscholen tussen de begroeiing van palmen, cipressen, mirte en laurier 
ligt het idyllische toevluchtsoord Casa Viña de Alcantara, net buiten Jerez 
delaFrontera.Dithoteliseenoasevanrusteneenfijneuitvalsbasisvoor
het bezoeken van één van de bodega’s (wijnkelders) in Jerez, de Koninklijke 
Paardrijschool:RealEscuelaAndaluzaDelArteEcuestre, een flamenco-
voorstelling of het Arabische badhuis.

Voor meer informatie:
www.vinadealcantara.es

Tips voor bijzondere overnachtingen:

Eeuwige zuidelijke roem
“Laat je meevoeren door de hartstochtelijke klanken 
vandeflamencoendezinderendeSpaansezon,daar
waar Europa Afrika ontmoet en zee en oceaan in elkaar 
overgaan.” Paul Blaak van Vivencia Travel klinkt bijna 
als een poëet. Zijn liefde voor Andalusië is onmiskenbaar 
aanwezig. “Hier vind je Moorse sprookjespaleizen, een 
woestijn, moerassen en bergtoppen met eeuwige 
sneeuw. Andalusië heeft veel gezichten: van het massa-
toerisme aan de Costa del Sol tot de rustige stranden 
van de Costa de la Luz. Het grootste contrast ervaar je 
in het voorjaar en dan met name in de maand april. 
Terwijl je aan de Costa del Sol dan vaak al prima kunt 
zonnebaden, kun je op hetzelfde moment in de Sierra 
Nevada nog skiën of snowboarden.” Het is duidelijk: 
hoewelhetnoordenflinkinopkomstis,kunjenietom
de eeuwige roem van het zuiden heen. 

Vivencia Travel.

AmbianceTravel.

AmbianceTravel.

Vivencia Travel.
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Tip: Idyllisch surfdorpTarifa
Wil je eens afwijken van de gebaande paden en de prachtige plaatsen 
 Malaga, Sevilla en Granada links laten liggen, dan is surfparadijs Tarifa een 
aanrader volgens Paul. “Het is de meest zuidelijke stad van Spanje op 
slechts veertien kilometer afstand van Marokko. Bij goed weer zie je het 
 Afrikaanse continent liggen aan de andere kant van de Straat van Gibraltar. 
Het stadje is de laatste jaren uitgegroeid van een vredige vissersplaats naar 
een hippe ontmoetingsplek voor wind- en kitesurfers. Houd je van water-
sporten, dan is Tarifa dus absoluut een bezoek waard. Maar er is meer: de oude 
binnenstad ademt nog steeds een Moorse sfeer met de witgekalkte huisjes, 
smalle straatjes en de stadsmuren. Hier begeef je je in authentiek Spanje.” 

Hotspot #2: Juzcar
Middenin het heuvelachtige Sierra de Ronda in Andalusië bevindt zich 
een bijzondere bezienswaardigheid: Juzcar, ook wel het smurfendorp 
 genoemd. Het dorpje heeft slechts 240 inwoners. Ter vergelijking: zelfs 
Schiermonnikoog heeft er meer, bijna 1.000. Juzcar werd ter promotie van 
desmurfenfilmin2011volledigblauwgeverfd.Naeenjuridischestrijd
overderechtenvansmurfartikelenishetdorpjesinds2017officieelgeen
smurfendorp meer. De huizen, kerk en het gemeentehuis behielden wel hun 
smurfenkleur, waardoor Juzcar nog steeds een opvallende uitstraling heeft.

Hotspot #3: Caminito del Rey
Avontuurlijk aangelegd en zin in een uitdaging? In het zonnige zuiden van 
Spanje ten noordwesten van Malaga vind je Caminito del Rey: het 
 Koningspad. Jarenlang stond het bekend als het gevaarlijkste wandelpad 
ter wereld. Inmiddels hangt er een compleet veilig en nieuw houten 
 wandelpad tegen de steile rotswanden. Voor de echte adrenalinejunks minder 
spannend, maar voor de meeste wandelaars blijft ook het nieuwe wandel-
pad uitdagend en spectaculair. 

Vivencia Travel.

Ambiance Travel
Hellingweg 98 G-H
2583 WH Den Haag
Tel.: +31 (0)70 – 3223066 
E-mail: info@ambiancetravel.nl 

Voor meer informatie: www.ambiancetravel.nl 

Vivencia Travel
Geert Grootestraat 6-D
7411 GS Deventer
Tel.: +31 (0)570 – 769157
E-mail: info@vivenciatravel.nl

Voor meer informatie: www.vivenciatravel.nl.

Caminito del Rey: het  Koningspad. Vivencia Travel.
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