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Land van de 
camino en de wijn

Koninklijk Navarra

Het oude koninkrijk Navarra is een land 
van contrasten, van oerbossen in het 
noorden tot een halfwoestijn in het 
zuiden. Buiten Spanje is de regio met 
name bekend vanwege de wijnen, de 
jaarlijkse stierenrennen in hoofdstad 
Pamplona en de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela.

Bij het Zuid-Franse Saint-Jean-
Pied-de-Port komt de Camino 

(pelgrimsroute) de Santiago, of  gewoon 
camino in het Spaans, Navarra binnen. 
De eerste kennismaking met het oude 
koninkrijk is nou niet wat je van het 
‘echte’ Spanje verwacht. Het noorden 
van Navarra is koud en nat en de cami-
no loopt er door eindeloze beukenbos-
sen met varens, heide en klaterende 
 beken. Flarden mist hangen tussen de 
bergen. En wie dacht, eenmaal in 

Tekst en foto’s: Jaap Scholten

 Spanje, ook al bijna in Santiago de 
Compostela te zijn, komt bedrogen uit. 
Er is nog 790 kilometer te gaan. 
De eerste stop is Roncesvalles. Alles 
staat er in het teken van de camino. Er 
is geen normaal huis te bekennen, 
maar wel een pelgrimsherberg, een 
pelgrimshotel, een pelgrimsinformatie-
centrum, een pelgrimsklooster met 
fantastische glas-in-loodramen en een 
paar restaurants met een calorierijk 
pelgrimsmenu. Om tien uur ’s avonds 

Rg1203_Navarra.indd   16Rg1203_Navarra.indd   16 donderdag19-04-12   10:11donderdag19-04-12   10:11



Reisgids   |   mei/juni 2012   | 17

kun je in Roncesvalles een speld horen 
vallen, maar om zes uur ’s ochtends 
luidt de zware klok van de abdij en 
staan de eerste pelgrims al bepakt en 
bezakt in de startblokken. Roncesvalles 
is ook om een andere reden historische 
grond. De Franse ridder Roland, leger-
aanvoerder van Karel de Grote, sneu-
velde er in een veldslag tegen de Bas-
ken. Zijn heroïsche daden werden 
vereeuwigd in het Roelandslied, één 
van de eerste Franse ridderromans. 
Het is overigens een wonder dat hij 100 
kilometer verderop na de slag nog een 
bres heeft kunnen uithakken in de 
hoogste regionen van de Pyreneeën, 
maar over legendes kun je beter niet al 
te veel vragen stellen. Een gewonde 
Roldán rust achter de kloosterkerk te-
gen zijn paard, in brons.

Hemingway
Navarra heeft veel te danken aan de 
Amerikaanse Nobelprijswinnaar 
 Ernest Hemingway. De schrijver be-

zocht de regio diverse keren, niet als 
pelgrim maar voor de San Fermín-
feesten in Pamplona. De week voor de 
fi esta ging hij steevast forelvissen in 
de Irati-rivier. Zijn uitvalsbasis was 
Hostal Burguete in het gelijknamige 
dorp aan de camino, net onder Ronces-
valles. De stierenrennen en het vissen 

Navarra heeft een eigen wijnkeurmerk, de Denominación de Orígen Navarra; 
daaronder valt 15.000 hectare. Meer dan 90% van de Navarrawijnen is rood of 
rosé. De meestgebruikte druiven zijn de garnacha, tempranillo, cabernet-
sauvignon en merlot. Spaanse wijnen worden onder andere ingedeeld op de 
rijpingsduur. Joven (jong) is wijn van de oogst van het jaar ervoor; Crianza, 
Reserva en Gran Reserva hebben tenminste één tot drie jaar op hout gerijpt en 
nog eens even zoveel jaren op de fl es. 
Onze top-3 tijdens het wijnproeven in Olite:
• Bodegas Ochoa, Moscatel 2010, een onweerstaanbare dessertwijn.
• Bodegas San Martín, Flor de Unx, alom geroemd als de beste rosé van Navarra.
•  Bodegas Monjardín, Chardonnay 2008, een witte wijn waarbij de fermentatie 

heeft plaatsgevonden op hout.

Top-3 Navarrawijn

Navarra

Foto links:

De pelgrims-

route bij 

Roncesvalles

Rechts:

Tijd voor de 

druivenpluk

waren de inspiratie voor zijn roman 
‘The sun also rises’. Burguete is een ty-
perend Baskisch bergdorp met huizen 
die opvallend veel overeenkomst verto-
nen met die in de Alpen. Groot, wit, 
veel hout, rode kozijnen, geraniums en 
brede dakgoten voor de overvloedige 
regen. Het noorden van Navarra 
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hoort bij het Baskenland. Alle plaatsen 
hebben dan ook een dubbele naam. Het 
Baskisch is een soort oertaal uit de 
voor-Romeinse tijd. Er is geen touw 
aan vast te knopen. Zo heet Bruguete 
Auritz, Roncesvalles Orreaga en maak 
van Erri Berri maar eens Olite. Hostal 
Bruguete bestaat overigens nog steeds 
en de wandeling naar de Irati, om-
schreven in de roman als ‘a hell of  a 
hike’, is nu onderdeel van een keurig 
gemarkeerde langeafstandswandeling. 

De stieren van Pamplona
De camino gaat verder door oerbossen, 
weilanden en boerendorpen naar regio-
hoofdstad Pamplona. 
Pamplona heeft veel monumenten, 
maar is niet echt monumentaal. De 
stad is wereldberoemd dankzij de jaar-
lijkse stieren rennen tijdens het Fiesta 
de San Fermín in de tweede week van 
juli. Zeven dagen lang, iedere ochtend 
om klokslag acht uur, worden zes stie-
ren losgelaten bij de Santo Domingo-
kerk. In minder dan drie minuten 
 rennen ze over een 850 meter lang par-
cours door de binnenstad. Meer dan 
2000 mensen, gekleed in het wit met 
een rode sjaal, rennen voor de stieren 
uit. Volgens de statistieken gaat de 
hartslag naar 148 per minuut. Het is 
een wonder dat er niet veel meer men-
sen op de horens worden genomen. De 
slachtoffers zijn over het algemeen 
overmoedige en onervaren Amerika-
nen en Australiërs die de nacht ervoor 
ook nog eens stevig zijn doorgezakt. 
Het boek ‘The sun also rises’ heeft het 
San Fermín-feest wereldwijde bekend-

Navarra biedt een ruime keuze aan 
hotels. Wij bekeken meer dan 20 lande-
lijk gelegen hotels en hostales rurales en 
selecteerden er 8. De prijzen zijn voor 
een tweepersoonskamer in juli/augustus. 
Achter de prijs staat in sommige gevallen 
een B gevolgd door een cijfer. Dat is de 
waardering van gasten die boekten via 
www.booking.com. Kies voor de tele-
foonnummers 0034 948. 

Topselectie Navarra
UTRIZ 1. Torre de Utriz 
Chique hotel in een oude vestingtoren met 
een suite bovenin. Om de rust te garan-
deren worden kinderen onder de 16 jaar 
niet toegelaten. (Zie foto rechts) 
79 05 00, www.hoteltorredeuriz.com, €135, 
diner €25; B: 9,3.

BURGUETE 2. Hostal Burguete 
Hotel met een rijke traditie vereeuwigd 
door Ernest Hemingway in ‘The sun also 
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heid gegeven. De sfeer is in 90 jaar 
 nauwelijks veranderd.
In Pamplona is een Hemingwayroute 
uitgestippeld langs 12 plekken. De 
meeste liggen aan het centrale plein 
Plaza del Castillo, zoals Grand Hotel la 
Perla en Café Iruña, waar de hoofdper-
sonen uit Hemingway’s roman zo onge-
veer een week lang hebben lopen hij-
sen; bier, sherry, wijn, likeuren en 

brandy, alles door elkaar. Nummer 12 
in de lijst is de Plaza de Toros, de arena 
waar de zes stieren die ’s ochtends door 
de stad rennen in de namiddag door 
drie stierenvechters worden bedwon-
gen. Hemingway schreef  er ’Death in 
the afternoon’ over. 
Afgezien van stieren, Hemingway en 
monumenten mag je één ding niet mis-
sen in  Pamplona: de pintxos, exclusieve 
tapas. Navarra staat sowieso bekend 
om een uitstekende en gevarieerde keu-
ken. Pintxos zijn geen bitterballen of  
blokjes kaas, maar wel bijvoorbeeld 
ciervo con hongo beltaz en salsa de 
 romero y vinagreta de frutos secos; 
 oftewel hert met bospaddenstoelen in 
rozemarijnsaus en een vinaigrette van 
noten. Uiteraard hoort er een goed glas 
Navarra-wijn bij. De pintxos staan op 
grote schalen op de bar. Je pakt wat je 

wilt en het aantal prikkers wordt afge-
rekend. Prikkers op de grond gooien is 
‘not done’.

Land van verscheidenheid
Het logo van Navarra is: ‘Koninkrijk 
Navarra, land van verscheidenheid’. 
Dat wordt na Pamplona direct duide-
lijk. Je bent de bergpas Alto del Perdón 
nog niet over of  de groene uitlopers 
van de Pyreneeën maken plaats voor 
het ‘echte Spanje’. Frisgroen wordt 
grijsgroen, weilanden worden goudgele 
korenvelden, maïs maakt plaats voor 
wijngaarden en de open Baskische dor-
pen worden Castiliaanse vestingstadjes 
op kale heuveltoppen. Sommige, zoals 

Navarra

rises’. Geen overbodige luxe, maar de 
kamers zijn prima en rustiek.
76 00 05, www.hotelburguete.com, €55, 
diner €15.

PAMPLONA 3. Casa Azcona 
In een mooie buitenwijk van Pamplona. 
Elegant hotel in een oud herenhuis. 
Moderne, ruime kamers (zie foto rechts). 
De stadsbus stopt voor de deur en brengt 
je in tien minuten in hartje stad.  

28 76 62, www.hotelcasaazcona.com, 
€70, B: 8,6.

4. Gran Hotel La Perla 
Het bekendste hotel van Navarra. Veel 
allure en een rijke historie. Staat ook 
op de ‘Hemingway-lijst’. De kamer van 
de auteur wordt gekoesterd. 
22 30 00, www.granhotellaperla.com, 
vanaf €160, B: 9,6.

Artejona, zijn nog helemaal ommuurd. 
Ga je helemaal naar het zuiden van de 
regio dan kom je in een halfwoestijn, de 
Bárdenas Reales, dat als fi lmdecor niet 
onderdoet voor Arizona.
Na de Alto del Perdón daalt de camino 
af  naar Puente La Reina, waar een 
tweede Jacobsroute, die uit Aragón, 
zich bij de hoofdroute voegt. Vlakbij 
het kruispunt staat een opvallend 
mooie kapel, de Santa María de Eunate. 
Vooral de achthoekige vorm en de lig-
ging, afgelegen tussen heuvels met 
pijnbomen en zonnebloemen, zijn bij-
zonder. Je waant je even in Toscane. 
Een Japanse pelgrim staat wat verlo-
ren voor de ingang van de herberg 

Aan het Baskisch is geen touw 
vast te knopen; maak van 
Erri Berri maar eens Olite

Monument 

voor de 

stieren-

renners in 

Pamplona
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naast de kerk. Hij heeft een stempel 
 nodig. Na een Babylonische spraak-
verwarring met de herbergvader, die 
‘solo español’ spreekt, biedt gebaren-
taal uitkomst.

Wijn uit de kraan
Behalve vanwege de camino, de ro-
maanse erfenis en de stieren is Navar-
ra bekend om zijn wijn. Sinds een paar 
decennia timmert de regio goed aan de 
weg met kwaliteitswijn die inmiddels 
tot ver buiten de grenzen bekend is. 
Camino en wijn vallen letterlijk samen 
bij Bodega Irache in het stadje Estella. 
Hier komt nota bene wijn uit de kraan. 
Een Italiaanse pelgrim met gebruind 
hoofd kan het bijna niet geloven en 
vult glimlachend zijn fl es. Alles staat 
wel onder camerabewaking en kan via 
een webcam worden gevolgd, want het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat hier 
hele bidons worden gevuld. De bodega 
ligt overigens in een fantastisch decor. 
Ernaast ligt het romaanse klooster van 
Irache als een enorm schip tussen de 
wijngaarden met de groene bergen en 
kalkrotsen als decor. En de wijnen zijn 
kostelijk, al komt er natuurlijk geen 
 reserva uit de kraan.

Wijnoogstfeest
Wijnhoofdstad van Navarra is het pit-
toreske Olite. In de Middeleeuwen was 
het zelfs de hoofdstad van het onafhan-
kelijke koninkrijk Navarra dat zich tot 
in Frankrijk uitstrekte en pas in de 16e 

eeuw bij Spanje werd ingelijfd. 
Spanje zou Spanje niet zijn als Olite 
niet ook zijn fi esta zou hebben. En wat 

OLITE 6. Parador 
In het voormalige paleis van de koningen 
van Navarra. Sfeervol hotel met ruime, 
comfortabele kamers. Uitstekend restau-
rant met regionale keuken. 
74 00 00, www.parador.es, €120, diner 
€27,50, B: 8,5.

7. El Juglar 
Elegant hotel iets buiten de stad. Chique 
kamers met alle comfort en een aange-

LEYRE 5. Hospedería de Leyre 
Landelijk hotel in het romaanse klooster 
van Leyre. Ruime, comfortabele kamers 
zonder pretenties in een historische 
om geving. 
Het eten in het restaurant in de voorma - 
lige refter is uitstekend. 
88 41 00, www.hotelhospederíadeleyre.
com, €60. 

name tuin met zwembad. Geen restaurant. 
74 18 55, www.merindaddeolitehoteles.com, 
€90, B: 8,7.

8. Villa Vieja 
Nieuw hotel in een rustige straat bij het 
plein naast het kasteel. Comfortabele 
kamers en een prettige tuin met zwembad. 
Geen restaurant. 
74 17 00, €57, B: 8,7.

Topselectie Vervolg

Foto boven: 
Het klooster 

van Irache

Links:

Op het wijn-

oogstfeest in 

Olite
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Navarra

De Moscatel is de favoriete 
dessertwijn van Robert de Niro

Reizen & prijzen
Beste reistijd Voor- en najaar. In de zomer wordt het in het zuiden ruim boven de 30 graden.
Auto Van Utrecht naar Pamplona via Parijs en Bordeaux: 1370 km en 13,5 uur reistijd volgens de 
ANWB Routeplanner. Tol €110 voor een personenauto retour. 
Vliegen De dichtstbijzijnde internationale vliegvelden zijn Madrid en Toulouse. KLM en Air 
France vliegen van Schiphol naar Toulouse en Madrid, Iberia naar Madrid. Retour vanaf €150 in 
juni. Voor Pamplona moet worden overgestapt in Madrid of Barcelona. Retour €280 in juni. 
Trein Met de Thalys naar Parijs, de Euronight naar Victoria (Spaans Baskenland) en dan een 
regionale trein naar Pamplona. Reistijd 18-22 uur, vanaf €250 retour.
Autohuur Een auto in de compacte klasse kost bij Holiday Cars in juni €320 per week all in.
Entreeprijzen Colegiata de Roncesvalles €4,20; Monasterio de Leyre €2,70; Palacio Real de 
Olite €3,10; Museo de Navarra (Pamplona) €2; Museo del Vino (Olite) €3,50.
Reisinformatie Goede Nederlandstalige gidsen zijn de Trotter Noord-Spanje met veel hotel- en 
restaurantinformatie (2011, 696 pag., €24,95), de Capitool-reisgids Noord-Spanje met veel illus-
traties en kaarten (2011, 272 pag., €24,95) en de ANWB Goud Noord-Spanje (2010, 432 pag., 
€19,95) die vooral informatie biedt over bezienswaardige steden, dorpen, musea en natuurge-
bieden. Een goede, compacte gids voor Camino-wandelaars is de Wandelgids Spaanse St. 
Jacobsroute (2012, 216 pag., €13,95). De Michelin nr 573 (1:250.000, €7,95) is een goede over-
zichtskaart. In Roncesvalles is een speciaal informatiecentrum voor pelgrims.
Handige websites zijn: www.turismo.navarra.es en www.turismoruralnavarra.com.
Eten & drinken Gemiddelde prijzen in €. 
Cafe con leche 1,50, cafe solo 1,25, glas bier 1,75, glas wijn 1,50, fl es wijn 10, dagmenu 15.

Voor vragen en/of opmerkingen: redrg@consumentenbond.nl

voor een: het Fiesta de la Vendimia de 
Navarra, het wijnoogstfeest in de 
maand september. Geen stier te beken-
nen hier, maar wel heel veel wijn. Wij 
zijn op de opening van het feest, met als 
thema ‘Historia y Vino’. De president 
van de wijnbroederschap verhaalt over 
de geschiedenis van de Romeinen tot de 
defi nitieve doorbraak van de Navarra-
wijn in de laatste 20 jaar. Na anderhalf  
uur leven alle gezichten op: de historia 
is voorbij, het is de beurt aan de wijn, 
al gaat iedere slok weer gepaard met 
een eindeloze verhandeling over rij-
ping, hout en afdronk. Enfi n, om onge-
veer 24.00 uur gaat het proeven gezellig 
verder in de cafés van Olite, zonder 
 historia-gedoe. 

Open dag
Zaterdag is het open dag bij de bode-
ga’s. Wij bezoeken Ochoa, een gere-
nommeerd wijnhuis dat exporteert van 
Japan tot de Verenigde Staten. Het 
wordt gerund door vader, moeder, twee 
dochters en een handvol medewerkers. 
Het bezoek is ongedwongen; uitleg bij 
de installaties, blind wijnproeven en 
een wedstrijdje wijnvaten rollen. 
De trots van het assortiment is de 
 moscatel. Het is de favoriete dessert-
wijn van niemand minder dan Robert 
de Niro, die de wijn proefde in Madrid. 
De zaterdagmiddag is voor het Museo 
del Vino, één van de beste in zijn soort: 
overzichtelijk, voorzien van alle mo-
derne audiovisuele middelen en tekst 
en uitleg in drie talen. En als extra een 
fl es wijn cadeau bij de uitgang. De 
tweede dag van het feest wordt afgeslo-
ten met een openluchtconcert op het 
kasteelplein, om 24.00 uur... heel nor-
maal in Spanje.

Onbeperkt wijn proeven
Zondag is dé feestdag bij uitstek. Het 
presenteren van de eerste most is een 
groots volksfeest en gaat gepaard met 
fanfaremuziek, klederdrachten, een op-
getuigde ossenkar, bloemenmeisjes, 
vuurpijlen en, voorop, de abt van het 
naburige cisterciënzerklooster van 
 Oliva die de most, naar goed Spaans 
 gebruik, zegent. Dat alles onder een 
strakblauwe lucht en met de torens van 
het Palacio Real als decor. 
Het geel en rood van de vlaggen maakt 

het kleurenspectrum compleet.
Na de zegening wordt het feest ver-
volgd aan de andere kant van het plein 
voor de ‘degustación popular de vinos’, 
het volkswijnproeven. Voor €4 koop je 
bij de wijnbroederschap een glas met 
een speciaal logo en daarmee mag je 
proeven bij de kramen van de bodega’s. 
Ongeveer 30 zijn er vertegenwoordigd 
en allemaal hebben ze 3 of  4 wijnen in 
de aanbieding. 
Rond 15.00 uur zit de stemming er dus 
goed in. Dan is het, in Spanje althans, 
etenstijd en verdwijnt iedereen in een 

restaurant. Wij kiezen voor het restau-
rant van de parador, het hotel in het 
voormalige paleis. De obers bedienen 
er in klederdracht, de entourage is 

 vor stelijk en het eten kostelijk. 
Dit is al reden genoeg voor een reis 
naar Navarra. ●
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