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Zuid-Catalonië

De beste wijnen komen uit de Penedès en Priorat, de mooiste 
wandelingen maak je in de Serra de Montsant, en dat alles op korte 
afstand van Barcelona: graag uw aandacht voor Zuid-Catalonië.
 Tekst Jaap Scholten

Genieten van het goede leven
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M
eer dan 18 miljoen buiten-
landers bezoeken jaarlijks 
Catalonië. Het overgrote deel 
daarvan gaat naar Barcelona, 
de Pyreneeën of blijft hangen 
aan de stranden van de Costa 
Brava. Maar ten zuidwesten 
van de Catalaanse hoofdstad 
is het een stuk rustiger – en dat 
ligt zeker niet aan het culturele, 

landschappelijke en gastronomische aanbod. 
Zuid-Catalonië heeft veel te bieden: de fantas-
tische wijnen van de Penedès en de Priorat, 
modernistische bodega’s, historische kloosters 
en mystieke kapellen verscholen in de bergen 
van Montsant. Wie meteen in de stemming wil 
komen, begint in Sitges.

Sitges: klein maar fijn
Met de trein of via de kronkelende kustweg rijd 
je naar Sitges, door een zachtgeel rotslandschap 
met groene pijnbomen en de eindeloze Medi-
terranée als decor. Sitges is een nogal exclusieve 
badplaats met klasse en stijl, al wordt dat laatste 
regelmatig op de proef gesteld door groepen 
toeristen: stelselmatig trotseren die de gemeen-
telijke norm om níet in schaarse badkleding 
door de stad te lopen. Sitges ligt aan de Costa 
Daurada, de gouden kust, en dat slaat zowel op 
de kleur van de stranden als op het inkomen per 
hoofd van de bevolking – met Sitges zelf, de ge-
liefde residentie van (ex-)spelers en trainers van 
FC Barcelona, voorop. Het is een heerlijk oord 
om naar het strand te gaan, tapas te eten onder 
de palmbomen en te struinen door het extrava-
gante Museu de Maricel. Dit museum is fantas-
tisch vormgegeven en bevat een unieke collectie, 
uiteenlopend van Phoenicisch glas tot scheeps-
modellen en impressionistische schilderijen. 
Hoogtepunt is de Allegoria de la Mediterrània: 
een in marmer gebeeldhouwde vrouw die voor 
een raam staat met als achtergrond zee en lucht, 
de een nog blauwer dan de ander.

La douce Penedès
Landinwaarts, en van Sitges en de kust afge-
scheiden door de groene bergen van Garraf, ligt 
de streek Penedès, die synoniem staat voor een 
onvervalst mediterraan landschap en kostelijke 
wijnen. Foto’s van wijngaarden in een roman-
tisch heuvellandschap met de bergen van  
Montserrat op de achtergrond zijn hét visite-
kaartje van de streek. De Penedès produceert 
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Gem. prijs  
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Het dorp Siurana in de streek Priorat
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rood, een beetje wit, maar 
met name cava. Rond 
 Vilafranca del Penedès en 
het naburige Sant Sadurní 
d’Anoia wemelt het van de 

bodega’s. Er zijn er meer 
dan 200, al zijn maar enkele 

bekend buiten de Spaanse 
grenzen. De rode Sangre de Toro 

(stierenbloed) van Bodega Miguel 
Torres ligt zo ongeveer in elke super-

markt, en Codorníu exporteert cava tot in 
de verste uithoeken van de wereld.
Het Vinseum, het wijnmuseum in het ver-
der niet bijzondere Vilafranca, is een goede 
start voor een ontdekkingstocht door de 
Penedès. Het is een overzichtelijk, leer-
zaam en modern museum én een glaasje 
cava is inbegrepen in de toegangsprijs.  
Dat wordt in de bar ernaast geschonken 
door Jesús van de vinologenopleiding in 
Barce lona. Van de heldere cava gaan we 
naar een fruitige Penedès, om via een 
Priorat met bouquet te eindigen met een 
Octonia 2010 uit de Montsant. Het verruk-
kelijke resultaat, zo leren wij, van een uniek 
‘terroir’: de Garnacha-druif, droge grond 
op 600 meter hoogte, wijnstokken uit 1940, 
3000 uren zon. En dan 16 maanden rijpen 
op een Frans eikenhouten vat. Een fles kost 
€35. Proost!

De wijnoogstmachine van Vilarnau
We besloten nu eens niet naar Torres  
te gaan, maar naar het cava-wijnhuis  
Vilarnau, prachtig gelegen tussen wijn-
gaarden en met uitzicht op de bergen van 
Garraf. De modernistische directievilla van 
concurrent Codorníu ligt ernaast, maar wel 
een stukje lager, wat er natuurlijk fijntjes bij 

wordt verteld. PR-manager en gids  Maria 
Baró begint de rondleiding midden in de 
wijngaard, en toont onder andere de slim-
me wijnoogstmachine van Vilarnau. Dan 
gaan we de donkere kelders in. Het eerste 
dat opvalt is de afwezigheid van wijnvaten; 
er liggen er maar een paar.  
Cava rijpt op de fles, en daarvan liggen er 
niet minder dan twee miljoen. Het is aarde-
donker in dit mysterieuze flessenlabyrint. 
Een paar spotjes verlichten het gangpad en 
een collectie schilderijen van de Catalaan-
se schilder Joan Miró. 

Poblet, symbool van Catalonië
De heuvels van de Penedès lopen in het 
westen geleidelijk af naar het vlakkere 
land van de streken Alt Camp en Conca 
de Barberà, die overigens alweer snel 
plaatsmaken voor de bergen van de Priorat. 
Verspreid over dit vruchtbare dal en op 
afgelegen plaatsen, zoals de Orde van de 
Cisterciënzers dat voorschreef, liggen de 
kloosters Poblet, Santes Creus en Vallbona, 
culturele en historische hoogtepunten van 
Catalonië.
Het Reial Monestir de Poblet, het konink-
lijke klooster van Poblet, is de belangrijkste 
van de drie en staat op de Unesco Wereld-
erfgoedlijst. De torens en muren tussen de 
eindeloze wijngaarden vormen een plaatje 
waar de romantiek vanaf straalt. De eerste 
steen werd gelegd in de 12e eeuw en al snel 
werd Poblet hét culturele centrum van het 
graafschap Catalonië, dat zich nog niet zo 
lang daarvoor op eigen kracht had bevrijd 
van de islamitische overheersing. Histori-
sche grond met een vleugje nationalisme 
dus. Een poort met zware torens geeft 
toegang tot een labyrint van middeleeuwse 

INSIDER 

Maria Baró 
Ministral
PR-manager 

 wijnhuis Vilarnau

‘De Xarel-lo is de 
meest algemene 

druivensoort in de 
Penedès en wordt 

gebruikt voor zowel 
witte wijn als cava. 

De bijna “tropische” 
lichtzure tint van 

deze druif geeft de 
wijn een specifiek 

bouquet.’

Het klooster van Poblet

Wijn proeven 
in de Penedès

Kloostergang van 
Santes Creus 
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architectuur, kunst en cultuur in een spi-
ritueel-romaanse omgeving. De klooster-
gang is zo perfect dat je er stil van wordt, 
en als we de gids moeten geloven heeft het 
unieke gewelf van de 2000 m2 grote slaap-
zaal model gestaan voor de metrostations 
in New York.
Het graafschap Catalonië verenigde zich 
met Aragón in een nieuw, machtig ko-
ninkrijk en Poblet werd aangewezen als 
koninklijk pantheon. In het midden van 
de klooster kerk staan sarcofagen, waarvan 
de mooiste van Jaime I El Conquistador, 
de Veroveraar, is. Hij verjoeg de Moren uit 
Mallorca, Ibiza en Valencia, degradeerde 
Genua naar een tweede  positie als Middel-
landse Zee-macht en bezorgde Catalonië 
een Gouden Eeuw. Menig Catalaan zal in 
deze roerige tijden nog weleens met wee-
moed denken aan de tijden van koning 
Jaime.

Santes Creus
Poblet is Poblet, maar wij vonden Santes 
Creus intiemer. Bijzonder is dat klooster en 
dorp één ommuurd geheel vormen. Op het 
langgerekte plein is een oude Renault 4 de 
enige dissonant in een verder onvervalst 
middeleeuws filmdecor. Of beter gezegd: 
trouwdecor, want de entourage van histori-
sche panden, fontein, bordes, kerk en een 
van de mooiste kloostergangen van Spanje, 
staat garant voor romantische fotorepor-
tages. Bijkomend voordeel is dat het voor-
malige paleis van de abt op het plein nu het 
gemeentehuis is. Bij de entreeprijs van het 

zuid-catalonië

De bergen van Montsant, 
met (heel klein) de Ermita de 
Sant Bartomeu de Fraguerau

klooster is een audiosysteem inbegrepen, 
maar dat is niet goed voor je humeur. Alles 
is dramatisch, de stem van de spreker, de 
achtergrondmuziek en de geschiedenis van 
het klooster, dat 100 jaar geleden op instor-
ten stond. Gewoon uitzetten en lekker zelf 
door het klooster struinen. Fantastisch is 
het pantheon in de kloosterkerk van koning 
Jaime II, kleinzoon van nummer één, maar 
hij was geen Conquistador en moest ge-
noegen nemen met Santes Creus.

Toeristische route
La Ruta del Cister (de Cisterciënzer-route) 
promoot het toerisme in de Conca de 
 Barberà en het Alt Camp. En dat betreft 
niet alleen de kloosters, maar ook een route 
langs bodega’s, kastelen, grotten en het 
unieke en nog volledig ommuurde stadje 
Montblanc. Alle bijzondere plaatsen zijn 
verbonden door de GR-175, een rood-wit 
gemarkeerd langeafstandswandelpad dat 
ook geschikt is voor fietsers. Uitgebreide in-
formatie staat op larutadelcister.info. Daar 
kunnen een brochure en gps-tracks van de 
GR-175 worden gedownload.

De Priorat
Ze bestaan gelukkig nog in Europa, die 
serene berggebieden – pareltjes van na-
tuurschoon – die nauwelijks iemand kent. 
Slechts zelden vonden wij zo’n fraai en 
onbekend wijn- en wandelparadijs als de 
Priorat en, onderdeel daarvan, het natuur-
park Montsant. Op de homepage van  
de Priorat-website staat Una tierra para  

CAVA

De mousserende cava 
wordt vooral geprodu-
ceerd in de Penedès 
volgens de méthode 
traditionelle. Kwaliteit  
en herkomst worden 
gegarandeerd door de 
Denominación de Origen 
Cava (vergelijkbaar met 
het Franse Appellation 
Contrôlée). Cava is in de 
meeste gevallen een 
samenstelling van wijnen 
van verschillende oog-
sten en druiven. Het kool-
zuur is het resultaat van 
een tweede fermentatie 
op de fles door de toe-
voeging van gist. Door  
de flessen regelmatig te 
draaien onder een hoek 
van 45 graden, gaat het 
bezinksel naar de fles-
senhals. Is de wijn een-
maal voldoende gerijpt, 
dan wordt de hals kort 
bevroren bij -25 oC, gaat 
de dop eraf en wordt het 
bezinksel verwijderd. Dat 
ingenieuze proces heet 
desgüelle. Het beetje wijn 
dat daarbij verloren gaat 
wordt aangevuld met 
een mengsel van suikers, 
most en destillaten, de 
zogenoemde dosage,  
het geheim van iedere 
bodega. 
Cava is er in een drogere 
(brut) en een zoetere 
(sec) variant.
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descubrir sin prisas, een land om zonder 
haast te ontdekken, en dat is een goede 
raad. Een uitstekend gemarkeerd netwerk 
van wandelpaden voert hier over groene 
heuvels, door eeuwenoude bossen, langs 
duizelingwekkend steile kliffen en, hoe ver-
rassend in deze ruige streek, langs kleine, 
pittoreske wijngaarden die door generaties 
boeren op de berghellingen zijn aangelegd. 
Zowel Priorat als Montsant hebben hun 
eigen Denominación de Origen. 
Over de Priorat, en met name de Montsant, 
heeft altijd een mystieke sfeer gehangen. 
De islamieten noemden de streek  Gäbäl 
al-barka, de heilige berg, precies wat 
Montsant in het Catalaans betekent. Het 
Kartuizer klooster Scala Dei en de negen 
hermitages, woningen van kluizenaars, 
zijn daarvan de erfenis. De Ruta de las 
Ermitas, de hermitageroute, is een van de 
hoogtepunten van Montsant. Wij liepen 
van het dorp Ulldemolins naar de Ermita 
de Bartolomeu. Het is misschien niet de 
mooiste hermitage, maar de ligging in de 
specta culaire Fraguerau-kloof, compleet 
met hangbrug om er te komen, is dat wel.

Terres de l’Ebre
Helemaal in het zuiden van Catalonië  
ligt de Terres de l’Ebre, het dal en de delta 
van de 900 kilometer lange rivier de Ebro. 
De delta is een klein stukje Nederland in 
Spanje: plat als een dubbeltje, wuivend riet, 
kanalen en meeuwen. Maar als je dan eind 
september nog bij 30 graden op een terras 
zit, €1,50 betaalt voor een mooi glas wijn en 
op de akkers rijst in plaats van aardappels 
ziet, weet je weer dat je in Spanje bent. 
Ja, inderdaad, rijst. Je bent de delta nog niet 
binnen of het wordt meteen duidelijk waar 
de rijst voor al die paella vandaan komt. De 
delta is het resultaat van sedimenten die de 
Ebro in duizenden jaren heeft afgezet. Het is 
een groot rijstveld, met een rommelig maar 
gezellig dorp dat, hoe kan het ook anders, 
Deltebre heet. De randen zijn beschermd 
natuurgebied waar je kunt fietsen en kano-
en, en waar het wemelt van de vogels, met 
de flamingo’s als blikvanger. Wij vonden de 
vuurtoren van Fangar, midden in het zand 
van een 5 kilometer lang verlaten strand, 
een hoogtepunt. Ga naar het Ecomuseo in 
Deltebre, waar enthousiaste medewerkers 
je alles vertellen over fiets- en wandelrou-
tes, stranden en vuurtorens, en rijst.
Een mooie afsluiting van een reis door 
Zuid-Catalonië ligt stroomopwaarts in 
wijnstreek Terra Alta. Daar staat in het dorp 
El Pinell de Brai zonder twijfel de mooiste 
bodega van Catalonië, en waarschijnlijk 
van heel Spanje: La Catedral del Vi. Deze 
bodega van de plaatselijke wijncoöpera-
tie is ontworpen door de modernistische 
architect Cèsar Martinell, een leerling van 
Gaudí. Opvallend dat de dorps- en wijn-
oudsten deze chique architect uit Barcelo-
na wisten in te palmen voor hun project! 

REPUBLIEK CATALONIË
Hebben we binnenkort een paspoort nodig  
om de nieuwe  Republiek Catalonië binnen te 
komen? Komen er weer peseta’s uit de geld-
automaat? Moeten we bang zijn voor een her-
haling van de Catalaanse oorlog van 1640-1652?  
Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen, maar de 
politieke spanning tussen Madrid en Barce lona 
is na het niet-grondwettelijke referendum van  
1 oktober om te snijden. De centrale overheid 
beroept zich op de Constitutie, waarin de in-
deling van Spanje in 13 autonome deelstaten is 

geregeld. Afscheiding is uit den boze, maar  
een meerderheid in het Catalaanse deelstaat-
parlement wil dat wel. En dus proclameerde  
de Catalaanse regering half oktober toch de 
onafhan kelijkheid. De  centrale regering rea-
geerde met het toepassen van artikel 155 uit  
de grondwet, dat ingrijpen in dit soort situaties 
mogelijk maakt. De Catalaanse regering werd 
per decreet afgezet en het parlement werd 
 ontbonden. In december komen er deelstaat-
verkiezingen. 

Vuurtoren van Fangar 
in de Delta van de Ebro

La Catedral del Vi 
in El Pinell de Brai 

PA
T

R
O

N
AT

 D
E 

T
U

R
IS

M
O

 T
ER

R
ES

 D
E 

L’
EB

R
E

X
A

V
I G

O
M

EZ



december 2017  |  Reisgids 13

Onze tips Zuid-Catalonië

OVERNACHTEN
Vooral aan de kust heeft 
Zuid-Catalonië een ruim 
aanbod aan accommo-
daties: van  eenvoudige 
 B&B’s tot mooi gelegen 
wijnlandgoederen en 
 chique hotels.* De prijzen 
schieten in de  zomer 
 omhoog. 

SITGES 
1 Hotel la Niña
Vier modernistische pan-
den uit begin 20e eeuw 
zijn verbouwd tot een stijl-
vol hotel op een rustig 
stukje van de boulevard. 
Strand, musea en station, 
alles op loopafstand. Een 
kamer met uitzicht op de 
Mediterranée is natuurlijk 
het mooist. €85-170, +34 93 
811 21 00, laninahotel.com.

TORRELAVIT 
2 Masía Can Cardús
Can Cardús is een masía, 
een landhuis-boerderij, uit 
de 11e eeuw. Het historisch- 
architectonisch erfgoed is 
omringd door wijngaarden 
en een paar hectaren bos, 
in de Penedès. Het vakan-
tiehuis heeft plaats voor  
12 personen en een zwem-
bad. Vanaf €100,  minimaal 
twee dagen, +34 93 899 78 
64, es.cancardus.com.

POBLET
3 Castell de Riudabella 
Een kasteel met een oud- 
chique sfeer dat zich pre-
senteert als een Cultural 
Heritage & Winery  Resort. 
Omringd door wijngaar-
den, tegen het  decor van 
de bergen van Prades en 
Montsant, is dat niets te 
veel gezegd. Ideaal voor 
rustzoekers. Er is een suite 
voor twee, en een appar-
tement voor zes  personen. 

€70-90, + 34 977 878 040, 
castellderiudabella.com.

SIURANA 
4 La Siuranella 
Rustiek hotel, verscholen 
in een dorp hoog in de  
bergen van Montsant. 
Fraai gerestaureerde  
Catalaanse hoeve met  
tuin en comfortabele ka-
mers. Historisch van bui-
ten, modern van binnen. 
Het restaurant is beroemd 
tot ver in de omstreek. 
€100-140, + 34 977 8211 44, 
siuranella.com.

MARÇÀ 
5 Mas Figueres 
Romantisch en landelijk 
gelegen hotel in het hart 
van de Priorat. Mas Figue-
res heeft een heerlijke tuin 
en een eigen wijndomein, 
Dosterras, op aanvraag te 
bezoeken. Op verzoek  
verzorgt gastvrouw Quima 
een lichte avondmaaltijd, 
die je in de tuin kunt nutti-
gen. €90-€110, +34 977 178 
011, masfigueres.com.

TORTOSA
6 Parador de Tortosa
In een kasteel hoog boven 
de stad met uitzicht op de 
Ebro, de kathedraal en de 
indrukwekkende bergen. 
Op loopafstand van het 
oude centrum. Prima  
locatie en uitgangspunt 
voor de Terres de l’Ebre. 
De kamers zijn iets geda-
teerd maar goed, en het 
restaurant is uitstekend. 
€110-130, +34 977 444450, 
parador.es.

BESTE REISTIJD
Aan de Costa Daurada kun 
je het hele jaar prima ver-
toeven. In het binnenland 
is voorjaar, zomer of najaar 
de beste tijd. Het hoog-
seizoen loopt van eind juni 
tot half september. 

VERVOER
* De afstand Utrecht- 
Barcelona per auto via  
Parijs en Montpellier is 

ruim 1500 kilometer.
* De dichtstbijzijnde vlieg-
velden zijn Barcelona en 
Reus. KLM, Iberia, Vueling 
en Transavia vliegen recht-
streeks vanaf Schiphol 
naar Barcelona. Retour-
tickets vanaf €100, ex-
clusief bagage. Ryanair  
vliegt vanaf Eindhoven 
naar Reus; retour vanaf 
€60 exclusief bagage.
* Een auto huren in de 
compacte klasse bij de 
grotere maatschappijen 
(Hertz, Avis, Europcar)  
op het vliegveld van 
 Bar celona of Reus kost  
in het hoogseizoen circa 
€380 per week all-in.

EROPUIT
De meeste wijnhuizen 
 (caves of bodegas) kunnen 
worden bezocht; vaak 
moet je van tevoren reser-
veren; de prijs varieert  
van €5-10 inclusief wijn-
proeven. Entree Museu  
de Maricel, Sitges €10.  

Vinseum Vilafranca €7. 
Kloosters: Santes Creus  
en Vallbona €5,50, Poblet 
€7,50 (€12 voor een combi-
kaart). Museo de Tortosa 
€3. Cartuja de Escaladei 
€3,50. Boottocht door  
de Ebro-delta vanaf €10. 

REISGIDSEN EN 
KAARTEN
Goede Nederlandstalige 
reisgidsen zijn die van 
 Capitool (2016, €29,99)  
en De Groene Gids van 
 Michelin (2017, €24,99), 
beide van (heel) Catalonië. 
Een goede wegenkaart is 
de Michelin 574 Catalonië 
en Aragón, en de gedetail-
leerdere landenkaart 148 
Costa Daurada. De beste 
wandelkaarten zijn die van 
Editorial Piolet voor €10.

PRIJSNIVEAU
Café solo (espresso) €1,20, 
cafe con leche (koffie met 
melk) €1,40, glas bier €1,50, 
glas cava, rode of witte 
wijn vanaf €1,50. Veel 

 restaurants bieden tussen 
de middag een prima 
menu voor €10-12. Voor-
gerecht €8,50, hoofd-
gerecht €12-20, huiswijn 
€8, fles wijn vanaf €10.
 
MEER INFORMATIE
De Penedès, Priorat, 
Montsant, de Costa 
 Daurada en de Terres 
 d’Ebre zijn goed ingesteld 
op de toerist. Alle grotere 
plaatsen hebben een 
VVV-kantoor.  
Uitgebreide informatie op:  
enoturismepenedes.cat;  
turismepriorat.org; 
 larutadelcister.info; 
 costadaurada.info; 
 terresdelebre.travel.

Van onze redacteur  
Jaap Scholten

‘Vanaf het uitzichtpunt op de berg Tossal de la Creu heb  
je een fantastisch panorama over het klooster van Poblet 
(zoals op pagina 10). Neem daarvoor de gemarkeerde 
wandelroute nummer 6 vanaf het klooster in de richting 
van de bergen. Het is een dik half uur lopen door mooie 
wijngaarden.’

* Prijzen voor een tweepersoonskamer met ontbijt. 

Masía Can Cardús

Museu de Maricel, Sitges

Rode wijn uit de Priorat 
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