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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Kafe Antzokia
Cinnamon
Txocook
Bilboats
Funicular de Artxanda
Zubizuri
Palacio Ibaigane
Singular
Kitxen Bilbo
Sua San
Museo Guggenheim Bilbao
EspacioAerre
La Salve
La Mula de Moscú
Mr. Marvelous
Kimtxu
Moiqut
La OKA
El Globo
Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia
La Casita de Sabino
Jardines de Albia
Pershïc
The Closet
N32
El Promenade
Café Iruña
Arropame
La Camelia
Tourné Bilbao
Galipó
Baobab
Basquery
Bascook

ROUTE
bilbao abando & langs de ría
de bilbao
OVER DE ROUTE

Beleef de verschillende wijken van het 'nieuwe' Bilbao, waarbij je de 'slagader' van de stad,
de Ría de Bilbao, een aantal keer oversteekt. Zo zie je de stad vanuit steeds een ander
perspectief. Het Guggenheim staat hierbij geregeld centraal. Geniet van een geweldig uitzicht
vanaf monte Artxanda waar je met de funicular naartoe gaat. Zoom daarna weer in op de
voetgangersstraatjes met leuke winkels, veel bars en restaurants.

DE WIJKEN

Met deze route ontdek je het 'nieuwe' Bilbao. Abando was tot de negentiende eeuw een op
zichzelf staande gemeente. Door de industriële ontwikkeling en fysieke groei van
Bilbao moest uitbreiding gezocht worden. De rijken verhuisden naar Castaños en Abando
werd geannexeerd. Na een uitbreidingsproces (Ensanche, zoals de wijk ook bekendstaat) van
decennia verplaatste het dagelijks leven zich steeds meer naar deze kant van de rivier. Abando
wordt nu gezien als het centrum van de stad.
Abando is een wijk met twee gezichten. Het residentiële centrum rondom de exotische
Jardines de Albia, de brede straten en prachtige woonhuizen staan in contrast met het
grauwe, industriële deel aan de rivier. Pas jaren na het einde van de scheepsindustrie startte
een grondige renovatie langs een groot stuk oever. Het Museo Guggenheim Bilbao kreeg er
een plek en er kwamen nieuwe groenzones. De kades werden rivierboulevards; hier loop je
(hard) of rij je heerlijk op de fiets.
De overgang van dit moderne deel naar het centrum van Abando is duidelijk zichtbaar qua
bouwstijl; mooie gevels van woonhuizen met winkels of horeca op de begane grond. De
Ledesma Musikariaren Kalea is een voetgangersstraat vol bars, restaurants en winkels. Hier
staat het rond etenstijd vol met borrelende mensen.
De Ría de Bilbao heeft grote historische betekenis voor de stad. Hij scheidt het oude Bilbao
van het nieuwe, maar vele bruggen verbinden beide met elkaar. Het getijdenverschil geeft de
rivier levendigheid. Per kayak of SUP beleef je de stad vanaf de rivier.
Van de paleizen met uitzicht op de rivier die de bourgeoisie liet bouwen is vrijwel niets
gespaard gebleven. Hoogbouw moest de zich uitbreidende populatie huisvesten. Castaños
werd een ware volksbuurt, met een plein vol buurtkroegjes en traditionele eenmanszaken.

Sommige winkeletalages zijn als een museumvitrine. Het Plaza de Funicular is het centrale
middelpunt van het dagelijks leven. Forenzen en toeristen nemen er de funicular naar de
berg Artxanda. Aan het einde van de middag is het hier een gezellige drukte; het plein is als
een 'tuin' voor vele bewoners. Kinderen spelen, terwijl de ouders een drankje drinken.

WEINIG TIJD

Museo Guggenheim Bilbao + Jardines de Albia + Palacio de Diputación + Café Iruña +
Bascook

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.10 km)

een oude zoutopslag 34 .

Begin je wandeling in een straatje van cultuur 1 met een lekker ontbijt 2 , schuin tegenover
een gotisch-Baskische kerk uit 1559. Vervolg en ga drie keer rechts. Langzaam afdalend zie je
oude en nieuwe gebouwen harmonieus samen staan. Wandel verder langs de rivier door een
gebied waar vroeger de scheepsdokken waren. De gevelresten zijn van een wijnopslag. Bekijk
de stad vanaf het terras 3 of vanaf het water 4 . Loop door tot de brug waarmee je aan de
overkant bij het stadhuis uitkomt. Ga links bij het kunstwerk en geniet van het uitzicht vanaf
de overkant. Ter hoogte van de witte brug loop je rechts Castaños in. Wandel naar het plein
en neem de funicular 5 omhoog. Weer beneden loop je rechtdoor langs Ladaitxu Bar (leuk
voor een volkspleinervaring) terug naar de rivier en steek je de brug over 6 . Je loopt tussen
twee moderne woontorens door de trap op. Steek over en ga rechts. Loop langs het
aristocratische huis 7 en strijk neer met een biertje 8 . Beleef een bijzonder menu in intieme
sfeer of duik zelf de keuken in tijdens een workshop 9 . Vlak voor het einde van de straat zie
je rechts het gebouw uit de James Bond-film The World Is Not Enough (1999). Hier heb je ook
de eerste blik op de Puppy. Maak een pitstop 10 voordat je dé attractie van Bilbao bewondert
11 . Vervolg langs de rivier en steek over bij de brug van hout en ijzer. Vanaf de trap rechts heb

je mooie fotomogelijkheden van het museum. Koop een mooi designsouvenir 12 . Voordat je
de lift of trappen naar het brugwegdek 13 neemt, zie je links een enorme muurschildering.
Steek de brug over aan de rechterkant voor het uitzicht, maar vervolg aan de overzijde aan de
linkerkant. Kom na de kunst bij met een prachtige cocktail 14 , of kies een ander leuk tentje 15
16 . Vervolg je weg en koop iets moois 17 of een culinair souvenir 18 . Ga rechts en steek de

Gran Vía over. Via een U-bocht kom je langs een wereldse bar 19 en het provinciehuis 20 .
Geniet van de mooie gevels en ga vooral niet voorbij aan een heerlijke vismaaltijd 21 voordat
je de benen strekt 22 (of bij regen ertegenover zit 23 ). Koop iets voor je garderobe 24 en
wandel de winkel- en borrelstraat van Bilbao in 25 26 . Voorbij de drukke dwarsstraat ga je
links 27 , rechts en verwen je jezelf 28 . Tank even bij met kleine vegan hapjes 29 voor je op
de fiets springt om de stad te verkennen 30 . Beloon jezelf daarna met iets lekkers in een
sfeervolle bar aan de rivier 31 32 . Sluit de dag af met een diner in een eeuwenoude loft 33 of
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1 KAFE ANTZOKIA - LEUK OM TE DOEN

Vertaald uit het Baskisch is Kafe Antzokia een theatercafé. Theater vind je hier zeker, maar
met lezingen, concerten, dj’s en een restaurant is het veel meer. Cultureel centrum is een
betere omschrijving. Check het programma en misschien sta je hier vanavond wel op de
dansvloer tijdens het optreden van een Baskische band.
done bikendi 2, www.kafeantzokia.eus/en, +34(94)-4244625, ma-wo 10.30-21.00, do
10.30-5.00, vr 10.30-6.00, za 13.00-6.00, afhankelijk van programma, metro l1, l2 abando,
tranvía abando, bus 62, a5 ibañez de bilbao
2 CINNAMON - ETEN & DRINKEN

Alleen al voor de aankleding is Cinnamon een bezoek waard; in de grote witte ruimte vind je
prachtige vintage accessoires, van een typemachine tot haardroger type kapsalon. En er
hangen vlaggetjes, want het is altijd feest om hier te komen. Voor een baristakoffie (ook to
go), de heerlijke taarten, een kom salade (grote porties) of balletjes op dinsdag-gehaktdag. Al
het eten is casera, huisgemaakt. Bierliefhebbers vinden hier een interessant exemplaar,
gemaakt met zeewater.
done bikendi kalea 3, +34(94)-4657801, ma 9.15-16.00, di-do 9.15-21.15, vr 9.15-23.00, za
11.30-15.30 & 16.30-23.00, ontbijt vanaf € 1,80, sandwich of salade vanaf € 7,50, metro l1, l2
abando, tranvía pio baroja, bus 62, a5 ibañez de bilbao
3 TXOCOOK - ETEN & DRINKEN

Het stuk kade waar Txocook gevestigd is, was vroeger een strook van doks waar de schepen
te water gingen. De link met het water en de scheepsindustrie is hier duidelijk voelbaar. Vanaf
het terras kijk je uit over de rivier en het strakke interieur heeft een vleugje nostalgie in de
decoratie. Je eet hier heerlijke visgerechten. De bar is goed bevoorraad met mooie gins en
whisky's, voor een goed vervolg van het diner.
muelle uribitarte 1, www.txocook.com, +34(94)-4005567, zo & di-do 10.00-0.00, vr-za
10.00-2.00, lunch € 12, hoofdgerecht € 20, metro l1, l2 abando, tranvía pio baroja, bus 62, a5
ibañez de bilbao
4 BILBOATS - LEUK OM TE DOEN

Vanaf het water beleef je Bilbao op een andere manier. Voor een stad waarbij de rivier zo
nauw verbonden is met de rijke historie, is een tochtje per boot een must. Bilboats biedt
twee verschillende routes aan, waarbij de twee uur durende tocht het meest is aan te raden.
Vanuit het centrum vaar je langs het Guggenheim tot aan zee, waar de Puente Colgante, een
zwevende transportbrug die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, het keerpunt is.
Middels een audiogids in het Engels krijg je informatie over de verschillende
bezienswaardigheden.
afmeerplek aan pío baroja plaza, www.bilboats.com/en/, +34(94)-6424157, afhankelijk van
type boottour en maand, vanaf € 13, metro l1, l2 abando, tranvía pío baroja
5
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12.30-1-00, € 8, tranvía uribitarte, bus 13, 27, 38, 48 alameda recalda 11/12

FUNICULAR DE ARTXANDA - LEUK OM TE DOEN

Al ruim honderd jaar verbindt Funicular de Artxanda de stad met de monte (berg) Artxanda,
bijna 300 meter hoog. Vroeger vond men hier vertier en een ontsnapping aan de stad. Vanaf
beide punten beweegt een wagon over dezelfde kabelrails, elkaar in het midden kruisend. Je
beleeft de rit het best vanuit de bovenste coupé als je naar boven gaat (blijf staan en kijk
omhoog) en vanuit de voorste (fiets)coupé tijdens de afdaling. Geniet boven van een geweldig
uitzicht over de stad en de omringende heuvels, bij helder weer zelfs tot aan zee, ruim 8
kilometer verderop. In het kleine park lig je heerlijk in het gras, een rustpuntje in de dag.

9 KITXEN BILBO - LEUK OM TE DOEN

Dit is de espacio gastronómico van restaurant Kimtxu wat verderop. Kitxen Bilbo (spreek je
effectief uit als kitsjen) biedt onder meer workshops sushi maken en ook een tafel waar je in
het weekend kunt aanschuiven voor een bijzonder menu van 50 euro. Of je kunt deze tafel
privé als groep reserveren voor een intieme gastronomische belevenis.
heros kalea 11, www.kitxenbilbao.com, +34(6)-88660702, ma 11.00-18.00, di-vr 11.00-21.00,
za 12.00-21.00, zo 12.00-17.00, menu vanaf € 50, metro l1, l2 moyua, tranvía uribitarte, bus
13, 27, 38, 48 alameda recalde 31

plaza del funicular, funicularartxanda.bilbao.eus, +34(94)-4454966, dagelijks okt-mei
7.15-22.00, jun-sep ma-do 7.15-22.00, vr-za 7.15-23.00, zo 8.15-22.00, enkele reis € 2, retour €
3,60, bus 72 funikularra
6 ZUBIZURI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Zubizuri (Baskisch voor 'witte brug') is een veelbediscussieerde moderne
voetgangersbrug van de Spaanse ontwerper Santiago Calatrava. Het markante bouwwerk had
oorspronkelijk transparante glazen tegels om overheen te lopen. Die veranderden echter in
een glijbaan bij nattigheid; en regen is niet ongewoon in Bilbao. De claims van uitgegleden
voetgangers werden zo hoog dat de burgemeester besloot de brug vloerbedekking te geven.
In de avond is de brug mooi verlicht en verzorgt het een fotogenieke achtergrond.
zubizuri, metro l1, l2 moyua, tranvía uribitarte, bus g8 zubizuri
7 PALACIO IBAIGANE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De architectuur van het Palacio Ibaigane is geïnspireerd op de classicistische barokke
paleizen, gemengd met de neo-Baskische stijl van het eind van de 19e eeuw. Vanaf de bouw
is het een woonhuis geweest, totdat het in beslag werd genomen tijdens de Spaanse
Burgeroorlog en als militaire kazerne fungeerde. Sinds 1988 is het gerestaureerde paleis het
hoofdkwartier van de voetbalclub Athletic Club de Bilbao.
mazarredo zumarkalea 23, +34(94)-4240877, gesloten voor publiek, tranvía uribitarte
8 SINGULAR - ETEN & DRINKEN

Met het bestaan van een bar als Singular is het niet erg als het regent; je zit hier heerlijk
comfortabel in een grote fauteuil bij het decoratiehaardvuur, warm en knus door de stijlvolle
aankleding. Alsof je in een landhuis in Wales verblijft. Voor in de zaak zit je aan tafels in een
meer industriële inrichting. Kies uit de zes ambachtelijke bieren van de tap of het grote aanbod
op fles. Ook uit het non-alcoholische of wijnsegment proef je originele exemplaren. Bestel er
een aantal gerechtjes bij van lokale ingrediënten en receptuur; laat de regen maar komen.
lersundi kalea 2, www.singularbar.com, +34(94)- 4231743, ma-do 9.30-23.00, vr 9.30-1.00, za
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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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