
8 daagse kennismaking, exclusief voor Aveco-klanten, met het meest 
prestigieuze wijngebied van Spanje; “La Rioja”

Het wordt een belevenis in de provincie La Rioja, boven in Spanje, net onder de 
Pyreneeën. 
De herfst, voor sommigen de mooiste periode van het jaar, mede doordat de bladeren in 
de ontelbare wijnvelden oranje/rood-bruin kleuren. De Rioja is een ongeëvenaarde regio, 
wanneer het aankomt op het telen van druiven. Dit komt door haar unieke karakter om de 
druiven te laten rijpen en de uitzonderlijke wijze van ‘verouderen'. Daardoor is deze regio 
in staat om echte topkwaliteitswijnen te produceren.

Tijdens deze kennismaking combineren we een mooi gezamenlijk programma en is er ook 
gelegenheid om zelfstandig iets te ondernemen zoals een hapje te eten, een terrasje 
pakken of fijn rond te wandelen. De stad bruist altijd, dus genoeg vertier en gezelligheid.

   

 

Dag 1      Gezellige ontvangst op de camping met hapje en drankje. U kunt dan
     kennismaken met de andere leden van de groep. 
       
   



Dag 2      Te voet verkennen we de stad om een eerste indruk te krijgen van 
     de sfeervolle omgeving waar u verblijft. Hierdoor ziet u dat u vanaf de camping
     het centrum makkelijk te voet of met de fiets kunt bereiken.  
     Onderweg nemen we natuurlijk een drankje.

    s’Avonds eten we in de beroemde  “Calle del Laurel”, bij de ‘beste’ tapasbars 
    bijzondere pintxos en drinken daarbij mooie crianza wijnen. 
    U mag bij de bars uiteraard zelf uit het grote aanbod pintxos en wijnen kiezen.

Dag 3      We krijgen een leerzame rondleiding bij een monumentale bodega
      met uitleg van het wijnproces. Natuurlijk worden de smaakpapillen geprikkeld

     door een proeverij van markante wijnen. Na deze mooie proeverij genieten we 
     gezamenlijk van een diner.

      



Dag 4      Met een touringcar maken we een tour door het fascinerende Rioja-landschap. 
     U heeft alle tijd om weg te dromen en te genieten van de prachtige wijnvelden in 
     herfstkleuren.
 
     We worden ontvangen bij een mooie, kleine bodega met een heerlijke aperativo. 

                Vervolgens maken we met de eigenaar van de bodega, die uitsluitend wijn levert 
     aan exclusieve restaurants, een wandeling tussen de wijnranken. 
     Een wine-tasting van de excellente wijnen volgt in een bijzonder kapelletje van
     deze bodega.



Dag 5      We bezoeken een Palacio. Deze presenteert een scala aan prachtige en 
     intrigerende kunstwerken uit het verleden en het heden dat de geschiedenis van 
     La Rioja vertelt. Vervolgens gaan we samen eten in een uitstekend bekend 
     staand restaurant. We proeven de icoon van de Spaanse keuken natuurlijk met 
     heerlijke wijn.

Dag 6      Vandaag weer een bijzonder event. De touringcar brengt ons bij 
     een Wijnmuseum/bodega. We ontmoeten hier de wereld van wijn in de vorm 
     van kunst.
     Zij hebben het wijnproces verheven tot kunst vanaf de grond tot en met het glas.    
     Na deze ervaring proeven we heerlijke wijnen met bijbehorende lekkernijen.
 



Dag 7      Vandaag eten we een uitgebreid afscheidsdiner in de prachtige streek La Rioja. 
     We toasten op een mooie week, nieuwe vrienden en de kennismaking met een 
     bijzondere streek in Spanje.

Dag 8      Vandaag tijd om afscheid van elkaar te nemen. U krijgt van CamperEvents een 
     passend aandenken uit La Rioja mee. 

                Voor 12 uur moeten we de camping hebben verlaten.

De prijs van deze kennismaking is € 999,= voor 2 personen. 

De kennismaking is inclusief:
- stageld camper (incl. 2 personen en stroom)
- alle genoemde excursies
- alle vervoer per touringcar (incl. fooien)
- alle genoemde maaltijden/diners met geserveerde wijnen/water/koffie

Wij willen graag dit event meemaken en dus reserveren!

http://www.camperevents.nl/aveco-rioja/

