
 
 

Spaniens klassiske vindistrikter 
San Sebastian, Navarra, Rioja og Ribera del Duero, Rioja 

10. – 17. september 2017 
 
Den store vinrejse går til Spaniens klassiske vindistrikter i Castilien, Navarra og Rioja. 
Ugen starter i San Sebastián, som måske er Europas smukkest beliggende by og i hvert 
fald en af de dejligste. I tilgift er det Spaniens kulinariske centrum. Her findes en 
koncentration af super spisesteder med såvel internationalt som baskisk køkken. 
Desuden har San Sebastián en hyggelig, gammel bydel med utallige tapas-restauranter - 
disse små hapsere, som hele Spanien er kendt for, men som ingen andre steder er så 
fantasifulde og mangfoldige som i San Sebastián. Vi besøger selvfølgelig Guggenheim 
museet i Bilbao eller Balenciaga museet, før vi kører til Riojadistriktet, hvor vi besøger 
det bedste på begge sider af Ebro-floden, og til naboen Navarra, som ikke længere står 
i skyggen af Rioja.  
Ugen slutter i den gamle kongeby, Valladolid, ved Duerofloden, hvorfra vi kører på 
vinbesøg for at komme tæt på nogle af de nye vinstjerner - først og fremmest Ribera del 
Duero, der anses for at have Spaniens bedste røde vine, som er i klasse med de bedste 
fra Frankrig. Lidt syd for Valladolid ligger Rueda, som er udnævnt til landets bedste 
hvidvinsdistrikt. Vi smager på vinen, før vi fortsætter lidt vestpå langs Duero til Toro, 
som også kan blande sig i topklassen. Herfra kommer også den vidunderlige, kostbare 
skinke fra svinene med de sorte fødder. 
 
Vinguide Ruth Tilgaard  

Søndag den 10. september er der 
afgang med British Airways BA815 kl. 
13.45 fra København via Heathrow til 
Biarritz med ankomst kl.20.15.  
Vi krydser den fransk-spanske grænse 
og når snart frem til San Sebastian, 
hvor vi indlogerer os på Hotel Husa 
Europa*** www.husa.es/en/hotel-husa 
-europa.htm for to nætter. 
Hotellet ligger i parallelgaden til den 
flotte Palme strandpromenade.  
Hvis det ikke er blevet for sent, kan vi 
gøre som de lokale, som spiser sent. 

Der er masser af gode tapassteder i nærheden.   
 
Mandag 11/9 – dagen er sat af til at opleve kysten og Guggenheim museet. Hvis 
nogen allerede har besøgt Guggenheim museum, er det muligt i stedet at besøge det 
spændende Ballenciaga museum i Getaria. Den visionære modeskaber Cristobal 
Balenciaga er født i den lille fiskerby Getaria, hvor den cubanske arkitekt Julian 
Argilagos har stået for bygningen af et fantastisk museum til ære for det kendte 
bysbarn. Museet er indrettet i en tilbygning til Palacio Aldamar, en højt beliggende villa 
med udsigt over Getaria og havet. Her boede Balenciagas mentor Marquis familien af  
Casa Torres, som var bedsteforældre til dronning Fabiola af Belgien. Arkitektonisk er  
bygningerne en oplevelse, og man behøver ikke være interesseret i mode for at synes,  
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at udstillingerne er spændende. Efterfølgende er der tid til at hygge sig i den lille, 
skønne, baskiske by og spise frokost (for egen regning) på en af de skønne 
fiskerestauranter ved havnen, hvor råvarerne lige er trukket op af havet. Men der er 
også det skønneste kød, og det er ikke dyrt. Hvis man vælger dette program, bliver man 
sat af ved museet i Getaria og samlet op igen om eftermiddagen 
Bussen fortsætter til Bilbao og Guggenheim, der med sin dristige arkitektur hører til en 
af vor tids mest omtalte bygninger. Meningerne er delte - nogle sammenligner bygnin- 
gen med et strandet rumfartøj, andre med en havfrues iturevne og forladte under-krop 
eller en kæmpebunke metalspåner smidt midt i byen. Men alle strømmer til for at opleve 
kunstmuseet, der blev indviet i oktober 1997. Besøgsantallet gør Guggenheim museet til 
Spaniens næststørste kulturelle trækplaster efter Prado. Museet, det er tegnet af Frank O. 
Gehrey, det er beklædt med titanium og har kostet 700 mio. kr. Nu får vi lejlighed til at 
danne os vores egen mening såvel udefra som indefra. 
Vi spiser en solid tapasfrokost, hvor vi får lejlighed til at smage den lokale og meget 
unge hvidvin txakoli, men også vin fra Navarra og eller Rioja.  
Herefter tager vi motorvejen til Getaria, hvor vi følger den spektakulære kyst et stykke 
på tilbagevejen mod San Sebastian. Her kappes de små træhuse og fiskerbådene om 
have de stærkeste farver. Efter en indholdsrig dag er aftenen fri i San Sebastian. 
 

Tirsdag 11/9 – vi sætter bagagen i bussen og kursen 
mod Riojas nabodistrikt Navarra, engang et betyd- 
ningsfuldt kongerige, men nu bare et smukt vindistrikt 
for foden af Pyrenæerne og mest kendt for sine tyre- 
løb gennem gaderne i hovedbyen Pamplona. 
Vinmæssigt har det altid stået lidt i skyggen af Rioja, 
delvis fordi mange af druerne gik til Rioja. Moderne 
lovgivning forbyder denne transport, nu skal man 
klare sig selv. Det har Navarra gjort så godt, at man i 
dag forventer en masse af vinene. Bl.a. regner man 
med, at druerne Cabernet Sauvignon og Merlot her vil 
yde noget af det bedste, som hele Verden kan byde 

på. Det skal vi selv bedømme, når vi besøger den spændende Bodega Señorío de 
Otazu. Bodegaen er indrettet i historiske bygninger, men kælderen er hypermoderne og 
så smuk, at man ikke tror, at det er muligt, at beton kan se sådan ud. Det skal opleves. 
Vi beundrer og smager de gode vine, før vi spiser frokost lokalt. 
Efter frokost kører vi til Logroño, hvor vi indkvarterer os for to nætter på hotel Los Bracos 
**** www.aa-hoteles.com/bracos.html, som ligger perfekt lige ved kvarteret med alle tapas-
restauranterne. 
Aftenen er fri. Byen har et utal af spisemuligheder, fra stjerne-restaurant til ydmyge steder. 
Men ingen af dem slår skodderne op før kl. 21.00. Til gengæld er der ofte fuldt hus på 
kolonnadepladsen efter midnat, når alle skal have en lille kop kaffe og et stort glas brandy, 
inden de lægger sig for natten. Vi er i et Spanien uberørt af charterturismen. 
 
Onsdag 12/9 – vi starter med at besøge den "glemte" by Laguardia, og nyder den flotte 
udsigt ud over Rioja vinmarkerne, før vi kører til Faustino familiens flotte prestige 
Bodegas Campillo, hvor intet er sparet for at skabe flotte rammer om de fornemme vine. 
Vi spiser gode lokalretter i 
bodegaens spisestue med 
udsigt over vinmarkerne. 
Efter frokost kører vi til 
Haro, hvor vi spadserer i 
de hyggelige gader, før vi 
vender tilbage til Logroño, 
hvor aftenen er fri. 
 
Torsdag 13/9 - efter morgenmaden sætter vi bagagen i bussen og kursen mod hjertet af 
Ribera del Duero, det måske mest lovende af de nyere spanske kvalitetsdistrikter. Vi 
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ventes på Condado de Haza, som ejes af super-producenten Alejandro Fernandez , 
som også laver Pesquera på en af sine andre vingårde. Her serveres en lækker frokost  
ledsaget af vine fra familiens 4 forskellige vingårde i området. 
På vej videre mod Valladolid ser vi den dramatiske 1400-tals borg i Peñafiel, som troner 
højt på klippen dér, hvor de tre dale mødes. Her har vinkomiteen indrettet sig hyper-
moderne i de gamle rammer. Vi nøjes dog med at beundre udsigten. 
På vejen passerer vi de legendariske vinejendomme, Vega Sicilia og Hacienda del 
Monasterio. Det er her danske Peter Sisseck har skabt gode vine og senest sin egen 
supervin Dominus de Pingus, som under voldsom mediebevågenhed fik tildelt topkarakter 
af den store vinguru Robert Parker og nu sælges til mange tusinde kroner flasken.  
Fremme i Valladolid checker vi ind på vort centralt 
beliggende Hotel Imperial *** www.himperial.com for tre 
nætter. 
Valladolid er tidligere kongeby og hovedstad i Castilien 
med en smuk beliggenhed tæt ved vinfloden Duero - der 
senere løber ind i Portugal og ændrer navn til Douro - 
altså portvinsfloden. Byen har en masse at byde på. Fra 
slutningen af middelalderen til renæssancen var Vallado- 
lid Spaniens hovedstad. Det var her, at Isabella og 
Ferdinand giftede sig i 1469 og forenede de to konge- 
riger Castilien og Aragón, og det var her, Columbus 
døde i 1506.  
 
Fredag 14/9 - vi kører en god halv time sydpå til vindistriktet Rueda, som har fået et ge-
valdigt opsving og stor opmærksomhed, siden det kendte Riojahus Marqués de Riscal 
startede en produktion af fornemme hvidvine her. At distriktet også byder på andre gode 
vine, konstaterer vi hos Alberto Gutiérrez, som venter os i deres historiske domicil med 
en suveræn god smagning. Herfra har vi blot en god halv time igen vestpå til vindistriktet 
Toro, hvor vi besøger områdets bedste producent Fariña, som venter os til en skøn 
smagefrokost, hvor vi smager vingårdens gode vine til hjemmelavede simre-retter.  
Efter frokost vender vi tilbage til Valladolid, hvor resten af eftermiddagen og aftenen er fri.  
 
Lørdag 15/9 – fri i Valladolid, hvor der er en masse at opleve. Enten sammen eller på 
egen hånd. Ved aperitiftid er der vinsmagning på hotellet, før vi spiser middag sammen 
på et skønt asador med langtidsstegt lam eller pattegris og andet godt. 
 
Søndag 16/9  – fri til vi kører til lufthavnen i Madrid, hvorfra Iberia IB3730 flyver retur kl. 
11.25 direkte til København med ankomst kl. 14.35. 
Norwegian flyver direkte retur kl. 15. Vi kan vælge den eller Ryans afgang kl. 17, når vi 
ved, hvor mange pladser vi skal bruge. 
 
Pris pr. person DKK 13.450, der inkluderer: 

 fly ud til Biarritz med BA, retur fra Madrid med Iberia (gruppepris) 

 bus 

 indkvartering 7 nætter på 3* og 4* hoteller i delt dobbeltværelse  

 morgenmadsbuffet 

 alle programmets vinbesøg med smagninger 6 

 5 måltider med vine ca. ½ flaske per person  

 moms på rejser 

 citytax i San Sebastian, Logrono og Valladolid 

 dansk guide 

 entre Guggenheim eller Balenciago 
Dobbeltværelse brugt som enkeltværelse mod tillæg DKK 2.400  
 

Tilmedling senest 9/3 
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TILMELDINGSKUPON  Spaniens klassiske vindistrikter  10 – 17/9 2017   
 

Undertegnede tilmelder sig rejsen  med _____ pers. 
 
Passager  1:  _________________________________________________________ 
 
Passager  2 :  _________________________________________________________ 
 
Fulde + korrekte navn, som skal være i overensstemmelse med passet.  
Paskopi skal fremsendes. (Bruges til flyselskab og indcheckningsliste til hoteller, så 
man slipper for at aflevere pas) 
 
Passager  1 pasinfo:  ___________________________________________________ 
 
Passager  2 pasinfo:  ____________________________________________________ 
 
Adresse:      ___________________________________________________________ 
 
Postnummer:  _______________ By:   ______________________________________ 
 
Tlf. dag:  ___________________ Tlf. aften: _______________ e-mail: _____________ 
 
Ønsker twin dobbeltværelse med to enkeltstående senge:   ___________________ 
 
Ønsker grand lit dobbeltværelse med én bred seng:   ________________________ 
 
Ønsker dobbeltværelse brugt som enkeltværelse - DSU:   ____________________ 
 

Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris:   __________________________ 
 
Ønsker at besøge Guggenheim museet: ________  Balenciago museet: ________ 
 
Indskrevet bagage antal__________ 
 
Det er en god ide at tage kopi af passet med, hvis man er 65 år eller derover, fordi 
mange museer m.m. giver gratis entré mod forevisning af pas eller paskopi. 
 
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K. vedlagt 
kopi af pas, som kræves af hotellerne. 
 
Depositum DKK 3.500 pr. person, opkræves efter tilmelding.  
Restbeløbet betales 10-12 uger før afrejse.  
Flybillet m.m. fremsendes ca. 2 uger før afrejse. 
 

Kuponen sendes til De Danske Vinrejser medlem af rejsegarantifonden nr. 261 
 

 


