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Rondreis Noord Spanje; cultuur en natuur (15 dagen) 
 
Tijdens deze rondreis Noord Spanje leert u deze groene en redelijk onontdekte regio op een rustige 
manier kennen. U verkent de interessante steden Bilbao, Oviedo en Leon maar bezoekt ook enkele 
natuurparken waaronder de Picos de Europa. U rijdt door prachtig landschap, geniet van de 
uitzichtpunten op de bergpassen en komt door kleine dorpjes waar de tijd lijkt stil te staan. U komt langs 
kastelen, kloosters en Romaanse kerkjes en proeft de lekkerste wijnen in de bodega´s van La Rioja.  
Een zeer complete reis waarbij goed is gelet op een mooie afwisseling van cultuur en natuur. 
 
Reisschema: 
Dag   Vervoer Overnachting 

1 aankomst Bilbao vliegtuig / taxi Bilbao 
2 Bilbao   Bilbao 
3 Bilbao - Santander taxi / auto Santander 
4 Santander - Cangas de Onís auto Cangas de Onís 
5 Cangas de Onís / Picos de Europa   Cangas de Onís 
6 Cangas de Onís - Oviedo auto Oviedo 
7 Oviedo - León auto León 
8 León   León 
9 León - Santa María de Mave auto Santa María de Mave 

10 Santa María de Mave - Haro auto Haro 
11 Haro / La Rioja   Haro 
12 Haro - Lekeitio auto Lekeitio 
13 Lekeitio   Lekeitio 
14 Lekeitio   Lekeitio 
15 Lekeitio - vertrek Madrid auto / vliegtuig   

 
 
Van dag tot dag: 
 
Dag 1: aankomst Bilbao 
U komt aan op het vliegveld van Bilbao. Welkom in Spanje! 
Met de taxi laat u zich naar het fijne stadshotel brengen dat in het hart van het centrum is gelegen. Alle 
bezienswaardigheden zijn op loopafstand. U begint de reis goed met een hapje en drankje op een van 
de vele leuke pleinen van de stad. Uw rondreis door Noord Spanje is begonnen! 
 
Dag 2: Bilbao 
U hebt een hele dag om de grootste stad van Baskenland te verkennen. Bilbao is in korte tijd 
getransformeerd van een wat groezelige havenstad tot een voorloper van moderne architectuur. Er 
heerst een dynamische en opbouwende sfeer. Er zijn interessante ontwerpen van onder ander Philippe 
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Starck, Calatrave en Foster te bewonderen. Natuurlijk mag een bezoek aan het beroemde Guggenheim 
museum, van architect Gehry, niet ontbreken.  
Daarnaast is er natuurlijk ook een gezellig historisch centrum waar u de heerlijkste pintxos, Baskische 
tapas, kunt krijgen. Verder kunt u wandelen door de mooi aangelegde parken en met de kabelbaan naar 
de top van de heuvel Artxanda gaan om en panoramisch overzicht van de stad te krijgen. 
 
Dag 3: Bilbao - Santander 
U neemt de huurauto in het centrum van Bilbao in ontvangst en gaat op pad naar Santander, de 
hoofdstad van Cantabrië. De kortste route is 100 km via de snelweg. Tijd genoeg dus voor een mooie 
alternatieve route langs de Cantabrische kust. Grillige kliffen worden met mooie stranden afgewisseld. U 
kunt enkele vissersplaatsjes verkennen en een vogelobservatorium bezoeken. Ook kunt u naar de top 
van de berg Peña Cabarga rijden waarvan u een schitterend uitzicht hebt op de baai van Santander. 
U komt aan in Santander. Dit kleine hotel ligt weer zeer centraal, heeft uitzicht over de baai en is met 
onze duidelijke routebeschrijvingen gemakkelijk te vinden. In de avond kunt u een wandeling maken 
door de mooie parken bij het strand El Sardinero.  
 
Dag 4: Santander – Cangas de Onís 
In de voormiddag zou u het centrum van Santander kunnen verkennen. Het is een levendige stad zonder 
veel toeristen. Naast de kathedraal en het interessante archeologische museum is er een markthal waar 
u door een enorme visafdeling kunt dwalen. 
Daarna gaat u weer op  pad. U rijdt langs de grillige Cantabrische kust en de eindbestemming is Cangas 
de Onís, de poort tot natuurpark Picos de Europa. De kortste route is slechts 150 km in 2 uur. Tijd 
genoeg om onderweg bijvoorbeeld het Middeleeuwse dorp Santillana del Mar te bezoeken. En u zou 
een alternatieve route kunnen rijden die  u door prachtig berglandschap en een indrukwekkende kloof 
voert. Er is onderweg een mogelijkheid om een wandeling te maken of u laat zich met een kabelbaan 
naar hoger gelegen oorden brengen.  
Aankomst in het hotel aan de rivier in het vriendelijke plaatsje Cangas de Onís. 
 
Dag 5: Cangas de Onís / Picos de Europa 
Een vrije dag om te genieten van de natuur en de bergen. U zou bijvoorbeeld de meren van Cavandonga 
kunnen bezoeken om daar een rondwandeling om de gletsjermeren te maken. Onderweg naar de 
meren komt u langs verschillende uitkijkpunten en een prachtig gelegen basiliek. 
Een andere leuke activiteit is kajakvaren op de rivier de Sella. ´s Avonds kunt u de gerechten uit de 
streek proberen. Vooral de romige kazen zijn erg bekend.  
 
Dag 6: Cangas de Onís – Oviedo 
Na het ontbijt gaat u op pad naar de hoofdstad van Asturië. De rit kost u niet meer dan een uur. Dus 
weer voldoende tijd om op deze reisdag nog een paar mooie stops te maken. Het is een goed idee om 
via de uitkijkpunt Fito te rijden. U moet een lange trap beklimmen maar wordt beloond met een 
schitterend panorama van de Picos de Europa. Daarna gaat u naar het noordelijkste puntje van Asturië; 
de Cabo de Peñas. Hier hebt u juist weer een prachtig uitzicht over de kust. 
Via smalle wegen en kleine dorpen komt u aan in Oviedo. Het hotel ligt ook hier weer centraal zodat u 
alle bezienswaardigheden op loopafstand hebt. 
 
Dag 7: Oviedo – León 
Asturië is het gebied van de mijnbouw. Daarom is het een goed idee om op deze reisdag met een kleine 
omweg het museum MUMI in Langreo te bezoeken. In dit zeer interessante museum leert u alles over 
de verschillende aspecten van de mijnbouw. Daarnaast kunt u zelf afdalen in de schachten van de mijn. 
Mocht u nog meer tijd ´onder de grond´ willen doorbrengen dan zou u kunnen deelnemen aan een 
rondleiding door de beroemde grotten van Valporquero. U krijgt alle informatie van ons mee.  



 -3-  

U rijdt door prachtige heuvelachtig landschap en komt uiteindelijk aan in León. Hier verblijft u in een 
hotel dat is gehuisvest in een prachtig gebouw uit de 14e eeuw.  
 
Dag 8: León 
Een dag vrij om in alle rust deze stad te verkennen. León is geen al te grote en niet al te bekende stad. 
Dat maakt het juist zo interessant omdat u hier het typische Spaanse stadsleven mee kunt maken. 
Bezoek de markt, slenter over de Plaza Mayor en dwaal door de smalle steegjes. Natuurlijk zijn er ook 
volop bezienswaardigheden zoals de kathedraal, het museum voor hedendaagse kunst en een gebouw 
ontworpen door Gaudí. 
Verder kunt u hier weer genieten van de heerlijkste tapas en wijnen. 
 
Dag 9: Leon – Santa María de Mave 
Slechts een korte afstand, via de snelweg 1,5 uur, maar er zijn veel mooie weggetjes te nemen door de 
prachtige natuur van de provincie Palencia. U rijdt in bergachtig gebied door dennenbossen. Daarbij 
passeert u enkele stuwmeren en komt u door piepkleine dorpjes waar de tijd stil te hebben gestaan. Dit 
gebied is ontzettend rijk aan Romaanse kerkjes waarvan u er enkele onderweg zou kunnen bezichtigen. 
U overnacht in een prachtig gerenoveerd klooster uit de 12e eeuw. 
 
Dag 10: Santa María de Mave - Haro 
Verder naar het wijngebied La Rioja! 
Onderweg naar de volgende overnachtingplaats zou u Burgos kunnen bezoeken. Deze mooie stad heeft 
vooral de reusachtige gotische kathedraal als grote trekpleister. Daarnaast is het heerlijk wandelen op 
de rivierpromenade en door de smalle steegjes van het oude centrum. U overnacht in een fris 
gerenoveerd hotel in het hart van Haro, een belangrijk wijncentrum in de regio Rioja Alta. 
 
Dag 11: Haro 
Een vrije dag in La Rioja. U kunt een mooie rondrit maken om dit beroemde wijngebied te verkennen. U 
rijdt langs wijngaarden, kunt bodega´s bezoeken en eventueel deelnemen aan en proeverij.  
 
Dag 12: Haro - Lekeitio 
De laatste reisdag voert u door het Baskenland tot helemaal aan de kust van de Golf van Biskaje. De 
snelste route duurt 2 uur dus er is veel tijd om alternatieve routes te rijden.  
Mocht u vandaag willen wandelen dan zou u via Monte Santiago kunnen rijden.  
Als u liever nog een bezoek aan een stad brengt dan ligt Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van Baskenland, 
op de route. Hoe dan ook leiden de wegen u door groen heuvelig landschap en pittoreske dorpjes. Een 
heerlijke autorit! 
Aankomst in Lekeitio, een gezellige kleine kustplaats. U verblijft in een rustig gelegen hotel met 
prachtige tuinen. 
 
Dag 13-14: Lekeitio 
U hebt twee dagen om te relaxen en bij te komen van alle indrukken van de afgelopen dagen. Lekeitio 
heeft prachtige stranden en een kleine haven waar u heerlijk op een terras kunt gaan zitten. Mocht u 
nog wat actiever willen zijn dan zijn er vanuit Lekeitio nog interessante uitstapjes te maken. Zo zou u het 
natuurpark Urdaibai kunnen verkennen (een door Unesco erkend bioreservaat). En een route langs de 
Cantabrische kust kunnen rijden om van de vele mooie uitkijkpunten te genieten.  
De stad San Sebastian ligt ook op minder dan een uur rijden. Op het beroemde strand La Concha zijn de 
lekkerste pintxos te krijgen. 
 
Dag 15: Lekeitio – vertrek Bilbao 
Afhankelijk van de vertrektijd kunt u nog van het strand of het dorpje genieten. In 50 minuten rijdt u 
naar het vliegveld waar u de auto afgeeft. Het einde van deze mooie rondreis door Noord Spanje. 



 -4-  

Hotels (bij beschikbaarheid): 
Bilbao   Conde Duque   www.hotelcondeduque.com 
Santander  Art    www.hotelartsantander.com 
Cangas de Onís  Santa Cruz   www.hotelsantacruz.net 
Oviedo   Fruela    www.hotelfruela.com 
León   Posada Regia   www.regialeon.com 
Santa María de Mave Convento   www.elconventodemave.com 
Haro   Plaza de la Paz   www.hotelplazadelapaz.com 
Lekeitio   Zubieta    www.hotelzubieta.com 
 
De hotels die wij aanbieden zijn zorgvuldig voor u geselecteerd. Locatie en charme zijn voor ons 
belangrijke criteria. Nog belangrijker zijn natuurlijk uw wensen. Mocht u andere hotels prefereren 
kunnen we ook die voor u in de reis opnemen. 
De hotelkamers in de offerte zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Mocht u de reis boeken 
proberen wij de kamers meteen voor u vast te leggen. In het geval er geen beschikbaarheid is bieden wij 
u een alternatief. Pas nadat alle kamers definitief voor u zijn gereserveerd krijgt u van ons een factuur. 
Zo weet u precies waar u voor betaalt. 
 
 
Prijs: vanaf EUR 1195,- per persoon 
 
Inclusief 

 13 dagen autohuur (all inclusive) type D (Opel Corsa of gelijkwaardig) inclusief tweede 
chauffeur, alle noodzakelijke verzekeringen, afkoop eigen risico, vrije kilometers  

 14 hotelovernachtingen op basis van logies (standaardkamer) en ontbijt 
 wegenkaart 
 uitgebreide reisbeschrijving met duidelijke plattegrondjes, routes naar de hotels, veel tips en 

informatie 
 deelname Nederlands Garantiefonds GGTO 
 assistentie Tejeda Travel 

 
Optioneel 

 vliegtickets 
 
Exclusief 

 vliegtickets 
 taxi vliegveld – hotel Bilbao (ca. EUR 23,-) 
 taxi hotel Bilbao – autoverhuurder (ca. EUR 5,-) 
 maaltijden 
 excursies 
 parkeerkosten (reken op ongeveer EUR 100,-) 
 brandstof  

 
Voorwaarden autohuur 

 De autohuur is all-inclusive. U hebt geen eigen risico. 
 Bij de autoverhuurder dient u in het bezit te zijn van een geldige creditcard (Mastercard of VISA) 

op naam van de bestuurder en een geldig rijbewijs van de bestuurder(s). 
 Om de huurauto te mogen besturen dient u minimal 23 jaar te zijn en 2 jaar uw rijbewijs te 

hebben.  
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 Bij ontvangst van de huurauto betaalt u voor een volle tank benzine. Bij het terugbrengen vindt 
er restitutie plaats voor elke kwart tank. 

 Er mag niet in de auto worden gerookt. 
 
Garantiefonds 
Tejeda Travel is aangesloten bij het GGTO garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators.  
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien 
de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw 
verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de 
touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen. 
 


