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Inhoud

Alles over Bilbao
Cultuur, Interview local, Wijken, Reizen en Omgeving

Ontdek
Top 10 bezienswaardigheden en ‘Bijzonder’ Bilbao

Proef
Ontbijt & Koffie, Lunch & Brunch, Diner en Bars

Slaap lekker
Top 3 hotels, Top 3 appartementen

Handig
Activiteiten, Kids en Budget

TIP: Gebruik het pijltje om gelijk
terug te komen bij de inhoudsopgave!

Klik op de hoofdstukk
en om

er direct hee
n te gaan!

Klik op het pijltje rechts-
boven aan een pagina om 
direct naar de tussenpa-

gina te gaan.
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San Francisco
Net als Casco Viejo ligt de wijk San Francisco in het district Ibaiondo. De wijk ligt aan één kant aan 
de rivier de Nervión. Er staan leuke huizen langs de rivier wat zorgt voor mooie plekken. Midden 
door de wijk loopt de straat San Frantzisko Kalea op z’n Baskisch gezegd. Deze straat zorgt voor 
een scheiding in de wijk. Tegenwoordig is het een multiculturele wijk door de komst van veel immi-
granten. 

San Francisco wordt als een opkomende wijk van Bilbao be
schouwd, de ruwe diamant van de stad ook wel gezegd. Er zijn 
een aantal hele gave plekken in de wijk die je niet mag mis-
sen. Juist door de vele culturen in de wijk kun je hiervan 
lekker genieten. Veel soorten eten en drinken uit ver-
schillende landen. Dus heb je even geen zin in Spaan-
se gerechten, kom dan naar deze wijk. Ook voor 
de uitgaansfans in deze wijk een aanrader. 
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Omgeving

In 2016 werd de stad als culturele hoofdstad benoemd, 
er zijn dan ook genoeg culturele bezienswaardigheden 
te vinden. Eén daarvan is Monte Urgull, een prachtige 
berg gelegen naast Playa de la Concha. De 123 meter 
hoge berg werd vroeger als verdedigingslinie gebruikt, je 
hebt vanaf de top namelijk een 360 graden uitzicht over 
de zee en de stad. Op de berg is Castillo de Santa Cruz 
de la Mota te vinden, een oud kasteel met daarop het 30 
meter hoge Christusbeeld dat over de stad kijkt. Aan de 
voet van de berg is de Iglesia de San Vincente te vinden. 
Een mooie gotische kerk uit de 16e eeuw waarvan je het 
altaar niet mag missen tijdens je bezoekje! 
Nog een aantal hoogtepunten van de stad zijn het Pala-
cio de Miramar (een oud vakantiepaleis van de Spaanse 
koninklijke familie), Basilica Santa Maria del Coro, Monte 
Igueldo (berg met attractiepark), aquarium en Buen Pas-
tor (enorme kathedraal). Meer weten over San Sebasti-
an? Neem dan een kijkje op Smaakvol San Sebastian!

Dagje San Sebastian
Op een afstand van anderhalf uur met de auto of de bus ligt de prachtige badplaats San Sebas-
tian. De stad is een perfecte plek om een dagje te ontsnappen en te genieten van het prachtige 
strand van San Sebastian. Net als Bilbao staat San Sebastian bekend om zijn heerlijke pintxos.

Leuk om te doen in San Sebastian
- Surfen
- Monte Urgull
- Palacio de Miramar
- Santa Maria del Coro
- Dagje strand

http://www.smaakvolsansebastian.nl/
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Top 10 bezienswaardigheden
9. Estación La Concordia  
Een belangrijke en authentieke plek van Bilbao is het 
grote station van de stad. In het jaar 1902 werd het 
station gebouwd in de modernistische stijl. Het is 
een uniek gebouw op een mooie locatie in het cen-
trum van de stad. In de grote hal binnen zie je veel 
keramiek en prachtige glas-in-lood-kunstwerken 
waardoor het kleurrijke Estación La Concordia zelfs 
leuk is om te bezoeken wanneer je niet met de trein 
gaat reizen. Muy bien! 

Bailén Kalea 1

Muy bien!

Maak een reis door de tijd in het Museo de Bellas Artes. Je ziet 
kunst van de twaalfde eeuw tot heden waardoor de collectie 
super divers is. Niet alleen van binnen is het museum de moeite 
waard voor een bezoekje, ook van buiten is het een mooi gebouw. 
Vooral ’s avonds wanneer het gebouw prachtig verlicht is, is het 
leuk om er langs te wandelen. 

Museo Plaza 2
wo-ma 10.00 - 20.00
€9 (algemeen), €7 (65+ en studenten), 
gratis (wo 10.00 - 15.00, zo 15.00 - 20.00, kinderen onder 12 jaar)

10. Museo de Bellas Artes

https://www.museobilbao.com/
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Proef
Ontbijt & Koffie, 
Lunch & Brunch, Diner 
en Bars

Klik op de hoofdstukken om 

er direct heen te gaan! 



Het Bijzonder Bilbao E-book is met veel 
plezier en de grootste zorg samengesteld 
door

Calle Conde de Salvatierra 21, puerta 10
46006 Valencia

info@bijzonderbilbao.nl
www.bijzonderbilbao.nl

c  Bijzonder Bilbao
1e uitgave juni 2017

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel 

van druk, fotokopieen, geautomatiseerde gegevensbestanden of 
op welke andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van 

de auteur.

http://www.bijzonderbilbao.nl/


Op zoek naar meer bijzondere Spaanse bestemmingen?
Kijk dan op...

http://www.bruisendbarcelona.nl/
https://www.verrassendvalencia.nl/
http://www.idyllischibiza.nl/
http://www.stralendsevilla.nl/
http://www.memorabelmallorca.nl/
http://www.smaakvolsansebastian.nl/
http://www.magischmadrid.nl/
http://www.magnifiekmalaga.nl/
http://www.mooimenorca.nl/
http://www.grandioosgranada.nl/

