knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Café Via de Fuga
Azkuna Zentroa
Belaza Gallery
Espacio Nuka
Casa Rufo
Teatro Campos Elíseos Antzokia
De Boca Madre
Coquette
Köcco
Lulú Martinés
Pastelería Don Manuel
Pacífico
Divina Martina
Brass
El Puertito
La Gafa Boutique
Loreak Mendian
Plaza Federico Moyúa
Natura
Martina de Zuricalday
Casa Montero
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Copper Deli
Origen Restaurante Fusión
ENEKO Bilbao
Parque de Doña Casilda Iturizzar
La Chinata
Café Estoril
Athletic Club Museoa
11 Aldeanos
Narata
Calle Poza
Cork
Penguin Bar

ROUTE
bilbao indautxu
OVER DE ROUTE

Ontdek in Indautxu het relatief nieuwe Bilbao, breder opgezet, met relatief weinig historische
gebouwen. De enkele die er zijn, zijn mooi geïntegreerd met moderne uitbreiding,
zoals Azkuna Zentroa en het Museo de Bellas Artes. Bij uitstek combineer je het winkelen
met een gang langs de vele bars met pintxos en restaurants. Tot in de vroege uurtjes kom je
er aan je trekken. Een wandeling door het mooie Parque de Doña Casilda de Iturrizar is een
moment van rust.

DE WIJKEN

In de wijk Indautxu zijn veel kantoren, overheidsgebouwen, winkels en privéklinieken, die
dagelijks een stroom mensen op de been brengen. Op werkdagen is de sfeer in de wijk dan
ook anders dan tijdens het weekend; dan is de wijk van de bewoners en bezoekende
dagjesmensen. De appartementen zijn er groot en kostbaar; de gegoede bewoners zijn
duidelijk ouder. Toch zijn het niet enkel grijze hoofden die je hier op straat ziet; de wijk trekt
veel jonge mensen voor werk, de vele winkels, bars en restaurants. Door de dag heen is het
een gezellige drukte op de terrassen en in de restaurants, waar vrienden elkaar ontmoeten
voor een pintxo pote (hapje en drankje) en zakenmensen de tijd nemen voor een goede lunch.
De bars hebben ruime openingstijden, waardoor het tot laat dé plek is om naartoe te gaan.
Het grijs, dat opvalt, is de kleur van cement; per bewoner heeft deze wijk het minste groen
tuinoppervlak. Ruim een eeuw geleden lagen hier nog velden, maar de industrialisatie heeft
deze langzaam opgegeten. Gelukkig is het Parque de Doña Casilda de Iturrizar onaangetast
gebleven. Aan de rand van de wijk biedt deze grote groene zone al decennialang een beetje
natuur aan de stadsbewoner. Je ontsnapt er aan de stadse drukte en het vele verkeer dat hier
over de brede wegen rijdt, die zo kenmerkend zijn voor de uitbreiding van de stad. Het
centrum van de wijk heeft enkele voetgangersstraatjes, waar ook de meeste winkels zijn. Er
is een mix van (internationale) ketens, boetieks en aan de Gran Vía huizen ook winkels waar je
designmerken koopt.
Kijk omhoog en ontdek enkele prachtige majestueuze gebouwen, die hier in de loop van de
20e eeuw uit de grond zijn opgerezen. Iedere stijl geeft een impuls weer van de ontwikkeling
in de stad. Een van de nieuwste gebouwen, net buiten de wijk, is het voetbalstadion van
Athletic Club de Bilbao, ook wel ‘de kathedraal’ genoemd. Als het team speelt, verandert
Indautxu in een rood-witte massa van gezellig borrelende mensen van alle leeftijden en
pluimage. Het stadion flitst dan ook rood en wit licht.
Op alle fronten beleef je een wijk waar je oud en nieuw het best hand in hand ziet gaan.

WEINIG TIJD

Museo de Bellas Artes + Parque Doña Casilda + Azkuna Zentroa + Calle Poza + Bollo de
mantequilla van Martina de Zuricalday

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.50 km)
Loop vanaf Plaza Indautxu naar café Via de Fuga 1 voor ontbijt. Nu ben je klaar voor een
onderdompeling in architectuur, cultuur en sport 2 . Verlaat het gebouw door de hoofdingang
en loop op het pleintje het ronde pad af naar rechts. Steek over om een blik te werpen op
kunst en kleding 3 . Vervolg, terwijl je een mooi beeld krijgt van de buitenkant van Azkuna
Zentroa. Ga bij de grote kruising links en de eerste weer links. Neem de eerste rechts en
ervaar wat Espacio Nuka is 4 . Loop terug en ga rechts. Ga de eerste weer rechts. Aan het
einde ga je links en steek je over om bij Don Rufino langs te gaan 5 . Wandel verder op de
buitengrens van Indautxu, ga de tweede links om het theater te bezoeken 6 . Ga links en
even verderop rechts. Maak een pitstop in Mexicaanse sferen 7 voordat je uit winkelen gaat
8

9 10 . Stil de zoete trek 11 of waan je op reis in de Stille Zuidzee 12 . Loop door en

bewonder reflecties van de omgeving in het futuristische spiegelgebouw met
overheidsfunctie, rechts op de hoek. Ga links en loop door, neem de tweede rechts en ga
direct links voor een leuke kledingwinkel 13 . Sla aan het eind linksaf. Voor lunch of een snack
zijn er verschillende mogelijkheden 14 15 . Je komt ook langs mooie winkels 16 17 . Loop
verder tot de voetgangersstraat op links, die je naar het kloppend hart van de stad brengt 18 .
Beleef dit plein voordat je de hoofdstraat in loopt 19 . Ga twee keer rechts. Op de kleine
vijfsprong zit de oudste banketbakker van Bilbao 20 . Loop terug naar Plaza Moyúa en neem
de volgende links. Steek over voor het beste zicht op Casa Montero 21 . Verlaat bij de tweede
zijstraat de drukke Recalde Zumarkalea en loop richting het Museum van Schone Kunsten 22 .
Bij Copper Deli 23 , iets van de route, kun je terecht voor gezond fastfood. Of kies wat
verderop juist voor gezond slowfood 24 , of mik nóg hoger met een menu van sterrenchef
Eneko Atxa 25 in het Palacio Euskalduna. Werp onderweg ernaartoe een blik op Plaza
Euskadi, dat nieuw en oud Bilbao verbindt en maak een ommetje door het park 26 . Daarna is
het tijd om de wereld van de olijf te ontdekken 27 . Proef een fantastisch klaargemaakte
martini 28 en neem een duik in de opwindende wereld van voetbal 29 . Reserveer je diner 30 .
Koop iets moois voor je huis 31 , of integreer met de locals 32 . Borrel wat 33 34 voordat je
ergens aan tafel gaat.
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1 CAFé VIA DE FUGA - ETEN & DRINKEN

Door de dag heen zie je de sfeer in het creatieve Café Via de Fuga zich aanpassen aan het

zaak en nodigde daar vrienden uit om gezamenlijk te genieten van de lekkernijen uit de winkel.
Wees ook te gast in Casa Rufo en beleef de traditionele Baskische keuken. Vraag om een

moment. De lange pijpenla heeft gezellige zitjes met zicht op een wisselende kunstexpositie
aan de muur. Een ideale plek voor een ontbijt, een afternoon tea met huisgemaakte taart, of

tafel in het huiselijk aandoende deel achter de winkel, tevens wijnopslag. Geniet bijvoorbeeld
van de befaamde txuleton, T-bonesteak, als stuk gegrild om aan tafel te delen.

een borrel the Italian way met Aperol spritz. ’s Avonds heb je grote kans een voorstelling of

hurtado de amezaga kalea 5, www.casarufo.com, +34(94)-4432172, ma-vr 13.30-15.30 &

optreden bij je bezoek cadeau te krijgen.
gordóniz kalea 5, +34(94)-4001348, ma-do 8.45-22.30, vr 8.45-1.00, za 10.30-2.00, zo
16.00-22.00, ontbijt vanaf € 2,65, aperol spritz € 3,50, metro l1, l2 indautxu, bus 76 alameda

20.30-22.30, za 14.00-15.30 & 20.30-22.30, zo 14.00-15.30, € 45, bus 30, 71, 75, 85 hurtado
amézaga 15

san mamés (33)

6 TEATRO CAMPOS ELíSEOS ANTZOKIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Al ruim een eeuw komen de Bilbaínos aan hun culturele trekken in Teatro Campos Elíseos
2 AZKUNA ZENTROA - LEUK OM TE DOEN

Antzokia. Opvallend is de rijk gedecoreerde (niet-originele) gevel. Het is een belangrijk

Dit gebouw is exemplarisch voor de ontwikkeling die Bilbao doormaakt; het gebouw stond
ruim dertig jaar leeg totdat het volledig gerestaureerd en getransformeerd werd tot het
huidige Azkuna Zentroa. Je ziet een prachtige integratie van moderne architectuur met de
originele modernistische structuur uit 1905. Het is een cultureel centrum met filmzalen, een
bibliotheek, restaurants en een sportschool. Boek een rondleiding om meer over het gebouw
te weten; het zit vol mooie symboliek.
arriquíbar plaza 4, www.azkunazentroa.eus/az/ingl/home, +34(94)-4014014, ma-do 7.00-23.00,
vr 7.00-0.00, za 8.30-0.00, zo & feestdagen 8.30-23.00, entree centrum gratis, daarna
afhankelijk van programmering, metro l1, l2 moyua, bus 62 urquijo/plaza bizkaia
3 BELAZA GALLERY - SHOPPEN

Belaza gallery was oorspronkelijk een galerie, maar is nu een kledingwinkel. Met de tweede
generatie aan het roer biedt deze winkel kleding en accessoires zoals met de hand gemaakte
juwelen van Baskisch ontwerp voor stoere, stijlvolle mannen en vrouwen. Je vindt hier veel
Scandinavische en Amerikaanse merken, maar ook enkele lokale.

voorbeeld van de modernistische stroming van die tijd in deze regio, met artnouveaudecoratie. Door de jaren heen is het gebouw met renovatie en uitbreiding mooi
verweven met moderne stijl. De multifunctionele zaal is origineel en alleen te bezoeken
tijdens een voorstelling; leuk om te doen.
calle de bertendona 3, www.teatrocampos.com, +34(94)-4438610, alleen tijdens een
voorstelling, metro l1, l2 moyua (uitgang diputación) of abando (uitgang gran vía)
7 DE BOCA MADRE - ETEN & DRINKEN

Op de voorgevel lees je De Boca Madre, Basque & Mexican Cuisine. Laat de Baskische
lekkernijen even voor wat ze zijn; dompel je hier onder in Mexicaanse sferen en geniet van
alle lekkernijen die je maar op kunt. Met nacho’s kies je een gouwe ouwe, en niet zonder
reden. Van de specialiteiten zijn de vlees-stoofschotels geserveerd in een schaal van
lavasteen en een gevulde groene paprika, waarbij hartig en zoet worden
gecombineerd, aanraders. Als tequilaliefhebber kom je hier zeker aan je trekken.
elcano kalea 24, www.debocamadre.com, +34(94)-4103552, ma 19.30-0.00, di-wo
12.00-17.00 & 19.30-0.00, do-za 12.00-0.00, zo 12.00-17.30 & 20.00-0.00, € 15, metro l1, l2

arriquíbar plaza 5, www.belazagallery.com, +34(94)-4106275, ma-za 10.30-14.00 &
16.30-20.00, metro l1, l2 moyua, bus 62 urquijo/plaza bizkaia

moyua, bus 62 urquijo/instituto
8 COQUETTE - SHOPPEN

4 ESPACIO NUKA - SHOPPEN

Espacio Nuka is veel meer dan een winkel. Het is een explosie van creativiteit in een

Na een bezoek aan Coquette loop je er zeker koket bij; de zussen Sylvia en Zortzia hebben

industriële ruimte. Je koopt er handgemaakte kleding, woonaccessoires en -decoraties, drinkt
er een kop koffie, droomt weg bij de muziek en de sfeer van kaarslichtjes, bewondert kunst

een speciale collectie van trendy, vrouwelijke kleding met een vleugje vintage voor jou in de

aan de muur ... Deze ruimte laat je al je zintuigen gebruiken.
costa kalea 3, www.espacionuka.com/nuka.php, +34(94)-4360711, ma-vr 11.00-14.00 &
17.00-20.00, bus 18, 76 concha 26
5 CASA RUFO - ETEN & DRINKEN

Wat ooit begon als een kruidenierszaak in 1902 elders in de stad, is nu een delicatessenshop
en restaurant met historie en naam. Hoe het begon? Eigenaar don Rufino woonde achter zijn
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winkel hangen. Het zijn met name Franse en Deense ontwerpen en een enkele van Spaanse
hand. Je maakt je outfit hier helemaal compleet met bijpassende schoenen, een sieraad of
een tas.
aranzadi telesforo kalea 1, www.coquette-bilbao.com, +34(94)-4107317, ma-vr 10.30-20.00, za
10.30-14.00 & 16.30-20.00, metro l1, l2 moyua, bus 27, 28, 38, 48, 56, 62, 72, 76, 77, a3 gran
vía 40/41/43
9 KöCCO - SHOPPEN

6

Men only. Köcco verkoopt kleding en schoenen voor mannen, dus. Je vindt hier mode voor
alledag in twee stijlen; sportief-stoer en stijlvol-stoer. Naast Franse, Engelse en vooral
Scandinavische merken zie je ook Odeur de Cocotier in de rekken hangen. Het zal voor wat
kleur in je outfit zorgen.
telesforo aranzadi kalea 3, koccobilbao.es, +34(94)-4448558, ma-za 10.45-14.00 &
16.45-20.00, metro l1, l2 moyua, bus 27, 28, 38, 48, 56, 62, 72, 76, 77, a3 gran vía 40/41/43
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NAME

EMMIE DECLERCK

Emmie hield als kind al van Spanje. Ze bracht haar zomers
door in Valencia en studeerde er later zes maanden. Na haar
studies vertaling en journalistiek volgde ze haar hart en ging
ze in Spanje wonen. Ze is is dol op het Spaanse leven en
alles waarmee ze haar passie voor Spanje kan delen:
vertalen, schrijven en gidsen. Zo geeft ze voor Basque Taste
Nederlandstalige pintxostours in San Sebastián. Na haar
woonervaring in Spaanse steden als Madrid en Barcelona
vindt ze San Sebastián een heerlijke groene stad aan de zee.
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