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EVEN OPFRISSEN ...  

 

 

Galicia is een autonome regio in het noordwesten van Spanje en grenst in het zuiden aan Portugal en in 
het oosten aan Castilla-y-Léon en de Atlantische Oceaan van noord naar west. De regio omvat de 
provincies La Coruña, Ourense, Pontevedra en Lugo. De meeste wijngaarden van Galicië bevinden zich in 
het zuiden van de wijnregio in de provincies Ourense en Pontevedra. Verder vindt men ook een groot 
aantal wijngaarden in Lugo naar het oosten toe.  In de vallei  van de Miño (Minho in Portugal)- rivier 
worden veelal blended wijnen van Albariño, en Loureira Caino Blanca geproduceerd . De nabijheid van 
Portugal zorgt ook voor Portugese invloeden in de wijnen van Galicië. 
De jongste 20 jaar is de kwaliteit van de wijnen uit Galicië enorm gestegen en bijgevolg ook enorm 
toegenomen qua bekendheid. Vroeger was de wijn slechts gereserveerd voor plaatselijk verbruik, mede 
omdat er weinig toeristen kwamen in het groene Galicië. Er kwamen echter jaarlijks duizenden 
bedevaarders langs richting Santiago de Compostella.  
De wijnen werden destijds aanzien als te licht en te zuur, waardoor veel wijnproducenten besloten om 
beter verkopende uitheemse druivensoorten aan te planten. Dit resulteerde in wijnen van nog slechtere 
kwaliteit. Uiteindelijk ging men dus weer gebruik maken van inheemse soorten. Er werd minder en beter 
geproduceerd en naar de beste combinatie druif-microklimaat-bodem gezocht. Het gevolg daarvan is dat 
de Galicische wijnen tegenwoordig een voortreffelijke kwaliteit hebben 
De klimatologische omstandigheden zijn verschillend  van andere Spaanse wijngebieden. Men heeft er 
meer neerslag dan elders in Spanje wat een karakteristieke zuurtegraad oplevert omdat de druivengeen 
hoge suikerwaarde krijgen. 
De bodemtypes variëren  van graniet in de Rias Baixas tot leisteen in Valdeorras 
De betere witte wijnen worden geproduceerd met typische  inheemse druiven zoals Albariño, Godello en 
Treixadura. Voor de rode wijnen is dit de Mencia.  
Galicië onderscheidt de volgende DO’s: 
 Monterrey 
 Rias Baixas 
 Ribeira Sacra 
 Ribeiro 
 Valdeorras 

Wij kozen de twee interessantste van deze DO’s uit voor onze wijnreis: Rias Baixas en Ribeira Sacra 

http://www.algemenewijninfo.be/monterrey
http://www.algemenewijninfo.be/riasbaixas
http://www.algemenewijninfo.be/ribeirasacra
http://www.algemenewijninfo.be/ribeiro
http://www.algemenewijninfo.be/valdeorras


 
RIBEIRA SACRA 
 
De wijngaarden van Ribeira Sacra liggen op terrassen in de provincies Lugo en Orense en omvat 17 
gemeenten.  Het  is een van de meest spectaculair gelegen wijngebieden van Spanje. De wijngaarden 
liggen in de steile valleien en steile kloven van de rivieren Miño en Sil te midden het groene landschap van 
Galicië. 
De herkomstbenaming (sinds 1997 met een update op 27 mei 2009) is onderverdeeld in volgende 
subzones van noord naar zuid: Chantada, Amandi, Ribeiras do Miño, Ribeiras do Sil en Quiroga-Bibei  
De opbrengst is hier enorm laag waardoor ze moeilijk te vinden zijn in het buitenland. 
Druivenvariëteiten 
 Wit - Belangrijkste: Albariño,  Godello, Treixadura, Loureira,Torrontés, Dona Branca 
 Blauw - Belangrijkste: Mencía, Merenzao, Brancellao - Toegestaan:  Garnacha, Tempranillo, Caiño 

tinto, Sousón en Mouraton 
Wijntypes en alcoholgehalte 
 Wit: min. 11% vol 
 Rood: min. 11% vol 

 
RIAS BAIXAS 
 
Rias Baixas verkreeg het  D.O. status in 1998. Het overgrote deel van de wijnen die hier vandaan komen 
zijn witte wijnen. Vooral de fruitige witte wijnen zijn enorm succesrijk. Het massale succes van jonge 
Albariñowijnen heeft de wijnproducenten ertoe aan gezet om te gaan experimenteren met rijpen op hout 
en fles. Rio Baixas in onderverdeeld in volgende subzones: Val do Salnés, Condado do Tea, Soutomaior, 
Ribeira do Ulla, O Rosal. 
Je kan er 3 bodemtypes onderscheiden: Alluviale aanslibsels, granieten ondergrond met bovenlaag van 
alluviale aanslibsels en granieten ondergrond en bovenlaag van zand. 
Voor de oorsprongbenaming mogen uitsluitend volgende druivenvariëteiten gebruikt worden: 
Druivenvariëteiten 
 Wit - Belangrijkste: Albariño (type  Riesling en ooit door Duitse monniken meegebracht naar Santiago 

de Compostela), Loureira blanca o Marqués, Treixadura en Caiño blanco - Toegestaan: Torrontés en 
Godello 

 Blauw - Belangrijkste: Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta en Sousón - Toegestaan: Mencía, 
Brancellao en Pedral 

Wijntypes en alcoholgehalte 
 Albariño Rias Baixas: 100% Albariño, min. 11,3% alcoholgehalte 
 Rias Baixas Condado de Tea: min. 70% Albariño en Treixadura aangevuld met de andere toegestane 

rassen, min. 11% alcoholgehalte 
 Rias Baixas Rosal: min. 70% Loureira Albariño, de rest van de aanvaarde andere rassen, allemaal 

geproduceerd in de O Rosal subzone, min. 11% alcoholgehalte. 
 Val do Salnes Rias Baixas:min. 70% Albariño, aangevuld met andere rassen geproduceerd in de Val do 

Salnes subzones, min. 11% alcoholgehalte 
 Rias Baixas Ribeira do Ulla: min. 70%, aangevuld met andere toegestane rassen, allemaal 

geproduceerd in de Ribeira do Ulla subzones  
 Rias Baixas Barrel: wijnen die gedurende min. 3 maanden op eiken vaten gerijpt zijn, min. 11,5% 

alcoholgehalte 
 Overige witte wijnen: min. 11% alcoholgehalte 
 Rias Baixas Espumoso: gemaakt met erkende variëteiten en geproduceerd in een van de subzones 

die voldoen aan de EU- en nationale regelgeving i.v.m. mousserende kwaliteitswijnen, min.10%          

  



EN DAN VERTREKKEN WE ... 
 

DAG 1: DONDERDAG 30 MEI 2019 
 

DONDERDAG 30 MEI 2019 vertrekken we met 36 wijnvrienden vanuit Maaseik, Rotem en Genk naar 
Zaventem, voor een tweede keer richting Spanje, ditmaal naar een voor ons niet zo bekend wijngebied. 
De verwachtingen waren dus gespannen, gezien het grote succes van onze Rioja-reis van twee jaar 
geleden. 
Na een vlucht van twee uur en een kwartier stonden we op de luchthaven van Santiago de Compostella, 
waar “Iglesias” ons opwachtte onder een stralende zon. 
 

         

 

   

Na een korte rit komen we in ons eerste hotel 

 

   

EUROSTARS HOTEL SAN LAZARO 
SANTIAGO DE COMPOSTELLA 

 

                 

         

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://contextedmedia.blob.core.windows.net/pub/5ae8456f-b49d-4c9a-a4de-e1d9e5da1275/00000000-0000-0000-0000-000000000000/sites/heidebloem/images/main-logo.png&imgrefurl=http://www.heidebloem.be/&docid=T7oph2DUPJc7fM&tbnid=iOK7dNcw78gKbM:&vet=10ahUKEwj6-dbZkLbUAhXRJlAKHUPLAH4QMwhvKEAwQA..i&w=257&h=75&bih=861&biw=1548&q=heidebloem bus&ved=0ahUKEwj6-dbZkLbUAhXRJlAKHUPLAH4QMwhvKEAwQA&iact=mrc&uact=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hlav3x35&id=9C144131407784A6260A4CDDDF771B4D1AD8BCB6&thid=OIP.hlav3x35YaAedYniSMmx9AD6C7&q=brussels+airlines&simid=607995898374719339&selectedIndex=229


   
 
 
 

1 MONTERREI VIONTA GODELLO 2018 GODELLO 

2 MONTERREI VIONTA ALBARINO 2017 ALBARINO 
 

      

En (wat had je gedacht) de sfeer zit er meteen in … dat belooft 

    

    

Even installeren in de kamers en dan naar de bar voor een 

welkomstdrink. We maken meteen kennis met de eerste Galicische 

wijnen (twee Monterrei ’s). 

We zien de barman panikeren omdat in één keer zijn ganse 

voorraad witte wijn eraan gaat. 



  

Na een wandelingetje vanuit het hotel komen we in A CASA DE VINA, waar we voor het eerst zullen kennis maken 

met de Galicische gastronomie. 

   

   

RESTAURANTE A CASA DE VINO – SANTIAGO DE COMPOSTELLA 

 

 

 

https://acasadavina.gal/


        

3 MONTERREI ALMA DE BLANCO GODELLO 2018 GODELLO 

4 RIOJA BODEGAS OLARRA - ANARES CRIANZA 2015 TEMPRANILLO 

5 RIOJA VINA REAL CRIANZA 2015 TEMPRANILLO 

6 LICOR COGALI LICOR CREMA 0 
 7 LICOR COGALI LICOR HERBAS 0 
 8 LICOR COGALI LICOR CAFE 0 
      

  

  

 

 

Eerste kennismaking met de gastronomie 

en wijn geslaagd zou ik zeggen 

Voor de meesten op een christelijk uur 

naar bed met het vroege vertrek van 

morgen in gedachte. 



DAG 2 : VRIJDAG 31 MEI 2019 

Vroeg vertrekken (8.15 uur) voor een twee uur durende rit naar Ribeira Sacra. Een druk programma met bezoek 

aan twee wijndomeinen en een boottocht in de Sil Canyon 

D.O. Ribeira Sacra  

Zonder twijfel de appellatie met de grootste uitdaging in het actuele Spaanse wijnlandschap met van de meest 
indrukwekkende wijngaarden ter wereld. Uniek in zijn soort. Zo goed als al de wijngaarden zijn gelegen langs 
rivieren, in dit geval zijn dat canyons met vaak zeer steile hellingen tot beneden aan de rivier. De hoofdzaak van de 
regio zijn rode wijnen op basis van de reeds bekende Mencia, maar we hebben ook een mooi aandeel Brancellao, 
Merenzao, Souson, Caïño Tinto en Mouraton. Een kleine productie in wit op basis van Godello, Treixadura en Doña 
Blanca. In totaal ruim 1300 ha wijngaarden.  
De terroirs langs de Miño zijn hoofdzakelijk van graniet met hier en daar zanderige stukken. Langs de Sil vinden we 
meer klei en leisteenbodems. Het klimaat is natuurlijk zeer Atlantisch met veel regen. Een echte uitdaging voor de 
goede wijnbouwer ! 
 

  
 

   

 

 

 



 

Dit is het levenswerk van Fernando Gonzalez. Hier begon hij meer dan 25 jaar geleden vieilles vignes, bijna 
verloren, te recupereren, muurtjes in de wijngaarden weer op te bouwen en stilaan wijn te verbouwen. Dit is 
"viticultora heroica" of wijnbouw tot op de limiet, met steile hellingen tot bijna 85%. Intussen heeft Fernando meer 
dan 16 ha van deze hellingen, met meer dan 40 verschillende perceeltjes, vooral rode druiven. Raúl Pérez leerde 
hem zijn filosofie van het wijn maken : respect voor de identiteit en de wijn maken in de wijngaard. Het resultaat is 
het beste van Ribeira Sacra. 
Fernando was bankier, maar was daarmee niet gelukkig. Hij besloot om een drastische wending te geven aan zijn 
leven en kwam in de wijnbouw terecht. In Doade begon hij oude percelen te recupereren. Dit domein is zijn 
levenswerk, nu al meer dan 25 jaar. 
 
In Galicië vinden we meer dan 60 variëteiten. Hier wordt vooral met Mencía gewerkt, maar op een heel andere 
manier dan in Bierzo. Daarnaast fantastische rode wijnen op basis van Merenzao, Caïño, Souson en Brancellao. Zeer 
Bourgondisch van stijl. 
De belangrijkste wijngaard is "Caballocovo", een van Ribeira's meest impressionante wijngaarden. Hoofdzakelijk 
pizarra of leisteen. Het nam 20 jaar in beslag om de 4 ha van deze steile wijngaard in orde te krijgen. De Mencía en 
Merenzao op zuiderhellingen, de Brancellao en Souson op noorderhellingen. Naast leisteen, heel wat granieten 
ondergrond. Mineralig is steeds de belangrijkste eigenschap in de wijnen van Algueira. 
Hier wordt klassiek gevinifiëerd. De wijn wordt "in de wijngaard" gemaakt. Weinig technische snufjes dus. De 
druiven worden in zijn geheel in houten vaten gedaan en daarna getrapt met de voeten. Er is dus geen 
temperatuurcontrole en alles gebeurt op een natuurlijke manier. De lagering gebeurt op eikenvaten, maar nooit 
nieuw, zodat subtiel fruit en mineralen steeds de bovenhand halen. Ook hier zeer duidelijk de invloed van Raúl 
Pérez. 
 

   

Na een korte rondleiding met deskundige uitleg, stond er een assortiment van 6 proefwijnen op de tafel 

 



 

      

9 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA BRANDAN GODELLO 2017 GODELLO 

10 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA FINCA CORTEZADA 2017 GODELLO-ALBARINO-TREIXADURA 

11 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA MENCIA JOVEN 2017 MENCIA 

12 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA CARRAVEL CRIANZA 2016 MENCIA 

13 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA SERRADELO CRIANZA 2015 BRANCELLAO 

14 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA FINCAS 2015 CAINO - SOUSON 
 

  

  



Rond de middag vertrek naar het ongetwijfeld mooist gelegen wijndomein van Galicië, voor de aperitief, een 

rondleiding, een proeverij en de lunch. 

  
Heroïsche wijnbouw:  Horacio Gomez Araujo en zijn familie richtten in het jaar 2000 deze Bodegas in het 
noordwesten van Spanje op. Bodegas Regina Viarum maakt deel uit van de HGA Bodegas. 
 
Wijngaarden: De veelal lokale druiven, vooral Mencia, worden met de hand geoogst en geselecteerd, 
waarbij het gebruik van alle zintuigen ervoor zorgt dat alleen de beste druiven naar de wijnkelder gaan. 
 
Wijnmaker: Pablo Ibañez Sarmiento is al 20 jaar wijnmaker en zet nu zijn kwaliteiten in voor Bodegas 
Regina Viarum. 

Op dit prachtige wijndomein werden we ontvangen met een enkele verfrissende wijnen, een assortiment 
tapas …..  en een schitterend uitzicht. 

 



  

     

             
15 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM ROSAE 2018 MENCIA 

16 RIBEIRA SACRA REGINA VARUM GODELLO 2018 GODELLO 

 
Na de aperitief enige uitleg over de wijngaarden en een fotomoment in dit prachtige decor 

 



 

Voor de lunch (voor wie gedacht had dat die tapas de lunch waren, nee die moest nog komen) kregen we nog een 

uitgebreide rondleiding  (inclusief film) en natuurlijk een  proeverij. 

                                              
 

 
 

  



     

      

18 RIBEIRA SACRA REGINA VARUM GODELLO 2018 GODELLO 

19 RIAS BAIXAS REGINA VIARUM ALTOS DE TORONA GODELLO 2018 GODELLO 

20 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM MENCIA 2018 MENCIA 

21 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM REGINA EXPRESSION 2015 MENCIA 

22 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM FINCA LA CAPITANA 2014 TEMPRANILLO 

 

     

 



Na deze proeverij stonden de tafels gedekt voor een uitgebreide lunch. 

    

 

 

15 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM ROSAE 2018 MENCIA 

16 RIBEIRA SACRA REGINA VARUM GODELLO 2018 GODELLO 

17 LICOR D'HERBAS GALICIA PAZO DE VILLAREI LICOR D'HERBAS      -   - 

 

  

  

   

 

 

 



Canón do Sil 

 
Vanuit het uitzichtpunt in Regina Viarum zagen we reeds de Sil-rivier liggen.  

De Sil is een rivier met een lengte van 225 km. Het is een tak van de rivier Miño en stroomt door de 
provincies León en Ourense. De grootste stad waar de rivier doorheen stroomt is Ponferrada. 

De bron ligt in de Cantabrische bergen. 

Tegen de steile oevers van de Sil liggen de wijngaarden van de Ribeira Sacra. 

Een cruise door de Sil Canyon geeft de mogelijkheid om dit allemaal van dichtbij te zien. 

       

       

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B1o_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ourense_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ponferrada


  
We logeren in Hotel Cardenal in Monteforte de Lemos, midden in de Ribeira Sacra. In het restaurant van het hotel 

Restaurante Mirador del Cabe staat het diner met een uitgebreid wijnassortiment klaar. 

 

     

24 RIAS BAIXAS GRANBAZAN ETIQUETA VERDE ALBARINO 2017 ALBARINO 

25  - ADEGA DE LAMAS - VINA O XUNCAL 
SELECCION ESPECIAL 

               -            ? 

26 RIBEIRA SACRA GUIMARO MENCIA 2018 MENCIA 

27 RIBEIRO VINA COSTEIRA 2017 GODELLO-TREIXADURA-TORONTES-
LOUREIRA-… 

28 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA MENCIA JOVEN 2017 MENCIA 

      

       

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://hotelcardenal.es/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/LOGO-C-300-black-300x165.png&imgrefurl=http://hotelcardenal.es/&docid=Ejt3oM7AQe3rtM&tbnid=HaDbca1N0gK4nM:&vet=10ahUKEwjnut2tsszkAhWJwsQBHXn8D0AQMwhzKCkwKQ..i&w=300&h=165&bih=918&biw=1681&q=hotel cardenal monforte de lemos logo&ved=0ahUKEwjnut2tsszkAhWJwsQBHXn8D0AQMwhzKCkwKQ&iact=mrc&uact=8


  

  

  

Het is al laat maar toch loont het de moeite om even Monteforte by night te zien … of te proeven … 

   

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41PA%2BESkWWL._SX425_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.com/Monforte-Lemos-fridge-magnet-design/dp/B078ZLB6VJ&docid=6eb1IuVk2MsgaM&tbnid=-W7thhonuIm3RM:&vet=10ahUKEwjfr7rFsszkAhWU7aYKHW8YAcwQMwiiAShaMFo..i&w=425&h=303&itg=1&bih=918&biw=1681&q=monforte de lemos logo&ved=0ahUKEwjfr7rFsszkAhWU7aYKHW8YAcwQMwiiAShaMFo&iact=mrc&uact=8


DAG 3: ZATERDAG 1 JUNI 2019 

Weer eens vroeg vertrekken, want we rijden terug van het binnenland (Ribeira Sacra) naar de kust (Rias 
Baixas). Naast twee wijndomeinen ook enkele uurtjes vrij in de mooie badplaats Sanxenxo. 

 
 

 

Dit landgoed van 30 ha te Vilanova de Arousa dateert uit de 15e eeuw en ligt op 5 km van de oceaan. Er 
staan 3 gebouwen op het terrein, de Pazo, een kasteel met een ruime binnenplaats, het zuivelbedrijf en 
de oude winery met een 100 jaar oude kelder. Maar ook een oude duiventil en een hórreo, een 
graanschuur op palen. In 2008 werd het landgoed verworven door de grote producent van Rías Baixas 
wijnen Condes de Albarei (productie 1 miljoen flessen per jaar). 
Filosofie: Het project Pazo Baión is gebaseerd op enkele pijlers:  

 De productie van estate wijnen, van uitsluitend eigen druiven, 100% Albariño.  

 Het creëren van een centrum voor wijntoerisme. In de toekomst is een klein hotel gepland.  

 Locatieverhuur. De oude koeienstallen zijn ingericht als banqueting zalen.  

 Aandacht voor resocialisatie en re-integratie van ex-drugspatiënten en 5% van de jaarlijkse omzet gaat 
naar sociale programma’s. Een goed initiatief.  

 



Wijnbouw: In de jaren 70 van de vorige eeuw was op het landgoed nog veel landbouw (graan) en 
veeteelt. In die tijd werden de eerste wijngaarden beplant met Albariño wijnstokken. De wijngaarden 
beslaan 22 ha en de ruim 40 jaar oude stokken zijn aangeplant als parral (pergola). Ze liggen op drie 
niveaus, waarvan het laagste 30 m boven de zee. 
Er heerst hier een zacht en vochtig zeeklimaat. De temperatuur daalt zelden onder de 5°C en de 
jaarlijkse neerslag bedraagt gemiddeld 2.000 mm. ’s Zomers komt de thermometer soms op 35°C. 
De wijnbouw is gebaseerd op milieuvriendelijke principes, er wordt zo min mogelijk gespoten met 
bestrijdingsmiddelen. Daarbij geholpen door de granietbodem, de oude wijnstokken en de diverse 
exposities van de percelen. Overal staat gras in de looppaden, zodat de wijnstokken concurrentie 
ondervinden en de wortels gedwongen worden om diep in de arme granietbodem naar water te zoeken. 
Er is geen irrigatie. 
Oogst: De verschillende percelen worden in de vroege ochtend apart geoogst, soms in meerdere 
plukgangen, en bij aankomst op een sorteertafel uitgezocht. Hoewel de DO een maximaal rendement 
toestaat van 12.000 kg per hectare, is dat hier in de lager gelegen wijngaarden 7.000 kg en in de hoogste 
slechts 3.000 kg. De wijnen van de hoger gelegen percelen zijn dan ook een veel krachtiger. Die van 
beneden hebben meer geur en minder concentratie in de smaak. 
Vinificatie: Pepe Hidalgo is wijnmaker van Pazo Baión. De druiven van de diverse percelen worden 
gescheiden gevinifieerd. In de persen krijgen de druiven eerst 8 uur skin contact bij 6°C. De 2 weken 
durende vergisting vindt plaats met autochtone gisten bij een temperatuur van 14-16°C. Alleen de 
eerste persing wordt gebruikt. Malo wordt zo veel mogelijk vermeden. 
We zien een beton-ei dat voor experimenten wordt gebruikt. Verder twee grote staande foeders van 
Frans eiken. Tijdens de 5 tot 6 maanden durende rijping op de fijne lie wordt de wijn in de tanks 
afgedekt met een dunne laag stikstofgas. Tijdens de opvoeding wordt bâtonnage verricht. 
Productie: De productie omvat circa 50.000 flessen per jaar. Voor de afsluiting van de flessen worden 
geen schroefdoppen gebruikt, alleen kurken.  

 
 

    



We bezoeken de duiventoren (pigeon tower oftewel pinguïn toren?) die omgebouwd is tot een 
proeflokaal 

     

Na de rondleiding in de moderne wijnmakerij, krijgen we een proeverij van 4 wijnen van het domein. 

      



 

29 RIAS BAIXAS ADEGA CONDES DE ALBAREI ALBARINO 2018 ALBARINO 

30 RIAS BAIXAS PAZO BAION ALBARINO 2017 ALBARINO 

31 RIAS BAIXAS ALBAREI AINE 2015 ALBARINO 

32 RIAS BAIXAS CONDES DE ALBAREI BARRICA 2016 ALBARINO 

    

  
 

 



Voor de lunch en de tweede proeverij trekken we naar Lagar de Costa, een wijndomein dat helemaal 
aan de zee ligt. 

 LAGAR DE COSTA 

Lagar de Costa is een familiewijnbedrijf waar met veel inspanning en toewijding van drie generaties 
wordt gewerkt aan de verzorging van Albariño-wijnstokken en waar de productie van wijn nog 
ambachtelijk is. Dit wijnhuis is meer dan een eeuw geleden gebouwd en het heeft verscheidene 
restauraties ondergaan, hoewel de oude stenen structuur en het oorspronkelijke houten gebouw 
bewaard zijn gebleven. De familie heeft directe en zorgvuldige controle over alle processen: zowel in de 
wijngaarden, waar druiven worden geselecteerd, als op het wijndomein, waar state of the art-
technologie voor de productie van wijn wordt gebruikt en het mogelijk maakt een succesvolle 
combinatie tussen traditie en moderniteit vorm te geven in een gastronomische wijn. Het uiteindelijke 
doel is altijd om een bijzondere wijn te verkrijgen die uiting geeft aan zijn unieke kenmerken! 
De wijngaarden groeien in de buurt van de kust, op een hoogte van ongeveer 30 meter boven de 
zeespiegel. Sommige wijnstokken zijn meer dan 50 jaar oud en bevinden zich in Castrello, in de 
kwaliteitsregio Rias Baixas. 

Na een bezoekje aan de wijngaard en het strand staat een uitgebreid assortiment tapas voor ons klaar 
en het hele gamma wijnen van Lagar de Costa 
 

      
 

 
 
 



     

33 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA ALBARINO 2018 ALBARINO 

34 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA MAIO ALBARINO 2015 ALBARINO 

35 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA CALABOBOS 2014 ALBARINO 

36 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA CALABOBOS 2015 ALBARINO 

37 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA BARRICA 2016 ALBARINO 

38 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA VIVA LA VID 2017 ESPADEIRO 
 

 

 
 

   



 

 

 
 
Deze mooie plaats wordt ook wel het Marbella van Noord Spanje genoemd. Het is één van de 
levendigste en bekendste badplaatsen van de Rías Baixas, met een prachtig strand, La Playa de Silgar 
voor de deur. Best toeristisch, maar dan wel op een heel Spaanse manier. Je hoort hier maar weinig 
andere talen dan Spaans, Gallego en Portugees.  

Sanxenxo (of Sangenjo) maakt deel uit van de gelijknamige gemeente waar je talloze mooie stranden 

vindt.  

Ideale plaats voor wat vrije tijd: een terrasje, een wandeling, een ijsje, ……. En dat alles onder een 

stralende zon. 

We checken in, in 

HOTEL SPA GALATEA, 

Maar daarna 

verkiezen we toch 

een bezoekje aan 

Sanxenxo boven de 

wellness van het 

hotel (daar is het 

trouwens veel  te 

heet voor) 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://fotos00.farodevigo.es/2018/07/29/328x206/sanxenxo.jpg&imgrefurl=https://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/07/29/incidentes-recogida-firmas-favor-espanol/1936217.html&docid=DBKEYudORcor9M&tbnid=CDEOXX9KHJJktM:&vet=1&w=328&h=200&bih=918&biw=1599&ved=2ahUKEwi22d24qMzkAhUC6qQKHUU_DxkQxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1


      

      

 

       



Tegen de avond zien we ons terug bij Restaurante Carmen voor ons “laatste avondmaal” 

   

           

39 RIAS BAIXAS DIONISOS ALBARINO 2018 ALBARINO 

40 BIERZO PIZARRAS DE OTERO MENCIA 2017 MENCIA 

41 RIAS BAIXAS ADEGAS GALEGAS - VEIGADARES 2013 ALBARINO 

 

                                                                  

                                                                  

 

STARTERS 

 Crispy Prawns on Albariño 

Mayonnaise 

Small Squid with Onion rings 

 MAIN DISH 

 Rice with Monkfish and Clams 

 DESSERT 

 Coconut Ice cream on Passion 

fruit cream 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiizOLxp8zkAhXHy6QKHWLkBw8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/tarjeta-restaurante-carmen-sanxenxo-pontevedra~x50572098&psig=AOvVaw3Ajusp6hE6g3e9T32tkywB&ust=1568412979320747


DAG 4: 

Uiteraard kan een bezoek aan Santiago de Compostela niet ontbreken tijdenseen Galicië-reis 

 

De meest bekende bedevaartsplaats  in Spanje is Santiago de Compostela, vaak kortweg ‘Santiago’ 
genoemd. Deze stad ligt in het noordwestelijke deel van Spanje in de provincie 'A Coruña'. Het is een stad 
met slechts 100.000 inwoners, waarvan ook nog eens een derde deel studenten zijn aan de universiteit. Het 
autovrije en historische centrum van de stad staat sinds 1985 als één van de dertien Spaanse steden op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst en heeft de nodige religieuze gebouwen, zoals kathedralen en kloosters. Alle 
bezienswaardigheden van de stad liggen op wandelafstand van elkaar vanaf het plein Plaza de Obradoiro 
met de kathedraal. Door de grote studentenpopulatie is de stad ’s avonds  
Kathedraal van Santiago de Compostela 
Het eindpunt van elke bedevaart is het bezoek aan deze Romaans-Gotische kathedraal, waar volgens de 
legende de resten van apostel Jakobus liggen in de crypte onder het hoogaltaar. De bouw van de 
kathedraal begon in 1077 onder Alfonso VI van Castilië. De kerk steekt indrukwekkend boven de stad uit. 
De voorgevel van de kathedraal (Fachada do Obradoir) is in barokstijl en is geplaatst in de 18e eeuw ter 
bescherming van de elementen der natuur.  
Elke dag rond 13:00 uur wordt er hier een mis gehouden voor de pelgrims en is de basiliek het middelpunt 
van de stad en pelgrims. Rechts in de kathedraal is het kathedraalmuseum in een 16e -eeuws klooster 
gevestigd met een verzameling religieuze (kunst)voorwerpen. Bijzonder in de kathedraal is ook de 
botafumeiro, het grootste wierrookvat ter wereld.  
Plaza del Obradoiro 
Het ‘Praça do Obradoiro’ is het meest bekende plein en het hart van de stad waaraan de kathedraal ligt. 
Dagelijks arriveren hier honderden pelgrims en midden op het plein ligt dan ook ‘kilometer 0’, het exacte 
eindpunt van de pelgrimstocht. Verder ligt aan het plein westelijk het gemeentehuis, het voormalige 
neoklassieke paleis Pazo de Raxoi. Noordelijk ligt het Hostal de los Reyes Católicos, een voormalig 
ziekenhuis en zuidelijk het San Jéronimo college. 
 

                                   

https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/


 

 
 

                            
 

   



En dan loopt het even een beetje fout. De parkeerplaats die de buschauffeur op de kaart heeft aangewezen 
ligt daar helemaal niet. Dan maar een serie taxi’s ingeschakeld om iedereen naar de bus te brengen. 
We komen toch nog mooi op tijd in de gezellige Bodeguilla de San Lazaro voor de lunch. 
 

     
 

    
 

         
 
42 RIBEIRA SACRA ABADIA DA COVA MENCIA 2017 MENCIA 

43 RIAS BAIXAS ALBARINO DE MARTELEIRA 2017 ALBARINO 

 

     

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lDT7VjV1&id=4FA8D6753E720CD40A1464A3E44A5E584436020D&thid=OIP.lDT7VjV1TDD_EHPqI-OZuwHaGS&mediaurl=https://www.paxinasgalegas.es/imagenes/bodeguilla-de-san-lazaro_img22782t1.jpg&exph=870&expw=1024&q=la+bodeguilla+de+san+lazarro&simid=607996875193190524&selectedIndex=1


44 LICOR HABELAS HAILAS - ORUJO DE GALICIA  -  - 

45 LICOR HABELAS HAILAS - CREMA DE LICOR  -  - 

46 LICOR HIJOS DE RIVERA - LICOR CAFE  -  - 

47 LICOR HIJOS DE RIVERA - LICOR DE CRUDO  -  - 

48 LICOR HABELAS HAILAS - TOSTADA BEBIDA ESPIRITUOSA  -  - 

 

        

   

   

     

  
 
En dan naar huis ….  Iedereen tevreden denken wij …  Op naar de volgende reis 

   
 

  
 



DE WIJNKAART 
 
 

 
 
EUROSTARS SAN LAZARRO       

1 MONTERREI VIONTA GODELLO                                                                                         2018 GODELLO  

2 RIAS BAIXAS VIONTA ALBARINO                        2017 ALBARINO  

RESTAURANTE A CASA DE VINA - SANTIAGO DE COMPOSTELLA       

3 MONTERREI ALMA DE BLANCO GODELLO     2018 GODELLO  

4 RIOJA BODEGAS OLARRA - ANARES CRIANZA                                               2015 TEMPRANILLO  

5 RIOJA VINA REAL CRIANZA                       2015 TEMPRANILLO  

6 LICOR COGALI - LICOR CREMA                                              0   

7 LICOR COGALI - LICOR HERBAS    0   
8 LICOR COGALI - LICOR CAFE                              0   

PROEVERIJ ALGUEIRA       

9 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA BRANDAN GODELLO 2017 GODELLO 10,00 € 
10 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA FINCA CORTEZADA 2017 GODELLO-ALBARINO-

TREIXADURA 15,00 € 
11 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA MENCIA JOVEN                     2017 MENCIA 10,00 € 
12 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA CARRAVEL CRIANZA               2016 MENCIA 20,00 € 
13 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA SERRADELO CRIANZA 2015 BRANCELLAO 25,00 € 
14 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA FINCAS 2015 CAINO - SOUSON 25,00 € 



LUNCH REGINA VIARUM       

15 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM ROSAE 2018 MENCIA 

 16 RIBEIRA SACRA REGINA VARUM GODELLO 2018 GODELLO 12,00 € 
17 LICOR D'HERBAS 

GALICIA 
PAZO DE VILLAREI LICOR D'HERBAS      -   - 

 PROEVERIJ REGINA VIARUM       

18 RIBEIRA SACRA REGINA VARUM GODELLO 2018 GODELLO 12,00 € 
19 RIAS BAIXAS REGINA VIARUM ALTOS DE TORONA GODELLO 2018 GODELLO 12,00 € 
20 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM MENCIA 2018 MENCIA 9,00 € 
21 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM REGINA EXPRESSION 2015 MENCIA 15,00 € 
22 RIBEIRA SACRA REGINA VIARUM FINCA LA CAPITANA 2014 TEMPRANILLO 25,00 € 

SIL RIVER CRUISE         

23 RIBEIRA SACRA ADEGA PONTE DA BOGA GODELLO 2018 GODELLO  

RESTAURANTE MIRADOR DEL CABE (HOTEL CARDENAL) - MONFORTE       

24 RIAS BAIXAS GRANBAZAN ETIQUETA VERDE ALBARINO 2017 ALBARINO  

25  - ADEGA DE LAMAS - VINA O XUNCAL 
SELECCION ESPECIAL 

     -  ?  

26 RIBEIRA SACRA GUIMARO MENCIA 2018 MENCIA  

27 RIBEIRO VINA COSTEIRA 2017 GODELLO-TREIXADURA-
TORONTES-LOUREIRA-… 

 

28 RIBEIRA SACRA ALGUEIRA MENCIA JOVEN 2017 MENCIA  

PROEVERIJ PAZO BAION       

29 RIAS BAIXAS ADEGA CONDES DE ALBAREI ALBARINO 2018 ALBARINO 8,00 € 
30 RIAS BAIXAS PAZO BAION ALBARINO 2017 ALBARINO 15,00 € 
31 RIAS BAIXAS ALBAREI AINE 2015 ALBARINO 25,00 € 
32 RIAS BAIXAS CONDES DE ALBAREI BARRICA 2016 ALBARINO 16,00 € 

PROEVERIJ-LUNCH LAGAR DE COSTA       

33 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA ALBARINO 2018 ALBARINO 10,00 € 
34 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA MAIO ALBARINO 2015 ALBARINO 20,00 € 
35 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA CALABOBOS 2014 ALBARINO 18,00 € 
36 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA CALABOBOS 2015 ALBARINO 18,00 € 
37 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA BARRICA 2016 ALBARINO 

16,00 € 
38 RIAS BAIXAS LAGAR DE COSTA VIVA LA VID 2017 ESPADEIRO 20,00 € 

RESTAURANTE CARMEN -SANXENXO       

39 RIAS BAIXAS DIONISOS ALBARINO 2018 ALBARINO  

40 BIERZO PIZARRAS DE OTERO MENCIA 2017 MENCIA  

41 RIAS BAIXAS ADEGAS GALEGAS - VEIGADARES 2013 ALBARINO  

LA BODEGUILLA DE SAN LAZARO - SANTIAGO DE COMPOSTELLA       

42 RIBEIRA SACRA ABADIA DA COVA MENCIA 2017 MENCIA  

43 RIAS BAIXAS ALBARINO DE MARTELEIRA 2017 ALBARINO  

44 LICOR HABELAS HAILAS - ORUJO DE GALICIA  -  -  

45 LICOR HABELAS HAILAS - CREMA DE LICOR  -  -  

46 LICOR HIJOS DE RIVERA - LICOR CAFE  -  -  

47 LICOR HIJOS DE RIVERA - LICOR DE CRUDO  -  -  

48 LICOR HABELAS HAILAS - TOSTADA BEBIDA 
ESPIRITUOSA 

 -  -  



 


