TOURS & TIPS
van de Penedès-wijnstreek en is dan ook
een walhalla voor echte wijnliefhebbers. Het
stadje zelf heeft weinig om het lijf, maar de
wijnakkers eromheen spreken boekdelen.
Wel kun je in Vilafranca del Penedès de
nodige wijnmusea en –barretjes bezoeken
en de omgeving verkennen. Een heerlijk
wijndagje!

WIJN BIJ HET
WATER

ZUIDOOST-CATALONIË
Trekpleister nummer één in Zuidoost-Catalonië is natuurlijk het prachtige Barcelona.
Deze bruisende wereldstad herbergt genoeg architectonische hoogstandjes, levendige
cafés en leuke winkels om weken in rond te dwalen. Maar om het echte ZuidoostCatalonië te leren kennen, moet je de stad ook even uit. Met deze vijfdaagse route
kom je langs alle hoogtepunten.

Barcelona is de hoofdstad van de gelijknamige
provincie, ook wel Zuidoost- Catalonië genoemd.
Je zou denken dat er buiten deze stad weinig te
doen is, maar niets is minder waar. De streek
kent genoeg prachtige plekjes voor een autoroute van een aantal dagen. Je kunt ervoor
kiezen om Zuidoost-Catalonië vanuit Barcelona
te ontdekken, maar je kunt ook eindigen met
deze idyllische stad van de kunsten. De rest van
de route voert langs kleurrijke wijnvelden,
feestelijke badplaatsen, de hoofdstad van de
mousserende wijn en de ‘heilige berg’. Zorg
ervoor dat je de wijnstreek ten volle benut:
nergens anders zijn zo veel proeverijen en
gezellige bodega’s te vinden. Genieten!

DE ROUTE
(128 KILOMETER)
	Je route trapt af in Barcelona. Dit Spaanse
cultuurwonder staat bekend als een van de
mooiste steden in de wereld. En dat is niet
zo verwonderlijk: de Catalaanse architect
en kunstenaar Antoni Gaudí heeft ervoor
gezorgd dat de stad bomvol staat met
prachtige kunstwerken en gebouwen.
De eerste dag van je route ben je sowieso al
zoet met het bezoeken van de must-sees. Zorg
voor een goede planning: trek bijvoorbeeld
de ochtend uit om de Sagrada Familia te
bezichtigen. Dan is het nog niet zo druk en heb
je alle gelegenheid om de kathedraal goed in
je op te nemen. Vergeet ook niet regelmatig
iets te eten: Barcelona kent genoeg tentjes
waar je de karakteristieke Spaanse spijzen
kunt proeven. ‘s Avonds is het leuk om een
concert bij te wonen in Palau de la Música
Catalana.

	Ook dag twee spendeer je in Barcelona. Ons
advies is om op deze dag Parc Güell te
bezoeken (doe dat ook weer ’s ochtends) en
afhankelijk van je tijd ook de Passeig de
Gràcia, met Gaudí’s Casa Milà en Casa Batlló,
en de Santa María del Mar aan te doen.
En plan ruim wat uurtjes in om te shoppen:
Barcelona staat ook bekend als ultieme
shopstad. In Carrer Verdi in Gràcia en El Born
kun je je hart ophalen!
	Maar maak het op je tweede dag Barca niet
te laat, want op dag drie is het tijd om de
wereld buiten de stad te verkennen. Vanaf
Barcelona rijd je 53 kilometer naar het
noorden, naar Montserrat. Op de top van
deze ‘heilige berg’ bevindt zich het
benedictijnse klooster Monestir de Montserrat
uit de elfde eeuw, dé trekpleister op de berg.
Vooral de replica van de Zwarte Maagd is de
kabeltocht naar boven waard. Het verhaal
gaat dat een bisschop het miraculeuze beeld
ooit in de grot Santa Cova op de berg vond,
nadat een goddelijk licht erop neerdaalde.
	Na een stevige lunch in Vinyanova, een
restaurant aan de voet van Montserrat, rijd
je 35 kilometer door naar de cavahoofdstad
Sant Sadurní d’Anoia. Dit stadje is verant
woordelijk voor wel negentig procent van de
productie van de mousserende wijn cava in
Spanje! Door de hele stad kun je de wijn
proeven en leren over het productieproces.
Hier ben je de rest van de dag en avond zoet
mee. Overnachten kun je overigens beter iets
buiten de stad doen, in de binnenstad vind je
weinig leuke slaapadresjes.
	De volgende ochtend zet je koers naar
Vilafranca del Penedès, vijftien kilometer in
zuidelijke richting. Vilafranca is de hoofdstad

	Op een half uurtje rijden (zo’n 25 kilometer
in oostelijke richting) ligt de badplaats Sitges.
Op je laatste dag van de route rijd je daar
naartoe voor een ouderwets dagje fun. Niet
alleen kun je hier genieten van zon en zee,
maar Sitges is ook the place to be voor
carnavalvierders uit de hele streek. Van
oudsher is het plaatsje een ontmoetingsplek
voor creatievelingen: naast carnaval vinden
er gedurende het jaar tal van andere festivals
plaats. Daarnaast biedt het historische
centrum genoeg mogelijkheden voor mooie
wandelingen. De laatste dag van je route is
zo om.

REISDUUR
Spendeer je inderdaad maar twee dagen in
Barcelona en één dag in Sitges, dan neemt deze
route vijf dagen in beslag. Kies je voor nog een
paar dagen sightseeing of wat relaxdagen op
het strand, dan ben je makkelijk zeven tot tien
dagen onder de pannen.

GAAN DOEN!
BESTIJG EEN GOCAR IN BARCELONA
Met een uitvergrote speelgoedauto met
ingebouwd navigatiesysteem door Barcelona
karten: wat is er leuker dan dat? Niets dus.
Laat je op deze unieke wijze door de stad leiden
en kom langs alle plekjes die je gezien moet
hebben.
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TAPAS ETEN IN CASA ALFONSO
Natuurlijk kun je Barcelona niet verlaten zonder
een avondje wijn en tapas. Dit gezellige
restaurant aan de Carrer Roger de Llúria is een
echte klassieker: al drie generaties lang worden
hier traditionele Spaanse gerechten bereid. Je
kunt eten in de zaal óf tapas happen aan de bar.
JONGENSKOOR IN MONTSERRAT
Hoog boven op de berg Montserrat bezoek je
een bekend benedictijns klooster. Elke dag kun
je daar om 11.00 uur een mis bijwonen, waarin
het langstbestaande jongenskoor van Europa,
Escolania, dagelijks de gouden keeltjes smeert
en het Salve Regina zingt. Zorg ervoor dat je om
deze tijd op de berg staat.
BEZOEK CAVAPRODUCENT FREIXENET
Het barst in Sant Sadurní d’Anoia van de
bodega’s. Zo ook Freixenet, dat tegelijkertijd
een van de bekendste cavaproducenten ter
wereld is. Je krijgt hier een spectaculaire
rondleiding: met een treintje rijd je onder de
grond door een doolhof van opgeslagen cavaflessen. Het volledige productieproces wordt
je uit de doeken gedaan door een gids. Een
aanrader!
	W IJN KOPEN ÉN OPDRINKEN IN
VILAFRANCA
De winkel Inzalia in Vilafranca is tegelijkertijd
ook een café: je kunt er je fles wijn kopen en
meteen ontkurken! In de ruimte naast de winkel
zijn de lichten gedempt en staan voldoende
gezellige tafeltjes om je aankoop onder het
genot van een borrelhapje direct te keuren.
	S KEELEREN OP DE BOULEVARD VAN
SITGES
De boulevard van Sitges leent zich zeer goed
voor een skeelertochtje. Bovendien is het een
prima manier om de drie kilometer lange
kustlijn te bewonderen. Begin bij de Passeig
de la Ribera en geniet.

Montserrat

STAPPEN IN SITGES
Sitges is niet voor niets de feeststad van de
streek. Je kunt er goed stappen: vooral de
Carrer Primer de Maig is hiervoor geschikt
en wordt door locals ook wel ‘de straat der
zondaars’ genoemd. Er zijn genoeg leuke
barretjes en discotheken te vinden voor een
gezellige avond.

SLAPEN IN
ZUIDOOST-CATALONIË
In sommige kleinere plaatsen zijn weinig fijne
slaapplekken te vinden; die vind je dan sneller
buiten de stadsmuren. Uiteraard bevindt zich in
Barcelona op elke straathoek een hotel. Je kunt
er overal terecht.
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