
Europa wijnroutes
Wist je dat er in Europa veel prachtige wijnroutes zijn? We nemen je mee op 3 van de

mooiste - en soms nog vrij onbekende - wijnroutes, gewoon 'bij ons' in Europa!
 TERUG

Bijna iedereen kent wel de bekende wijnroutes in Zuid-Afrika: de prachtige wijngaarden
en wine estates  in en rondom Stellenbosch en Paarl. Maar wist je dat er in Europa ook
veel prachtige wijnroutes zijn? We nemen je mee op 3 van de mooiste (en soms nog vrij

onbekende) wijnroutes, gewoon 'bij ons' in Europa!
 

Route des Vins d’Alsace, Frankrijk
 

Op slechts een paar uurtjes rijden van Nederland, in het noordoosten van Frankrijk, vind
je de Route des Vins d’Alsace. Het is dé wijnroute van de Elzas en misschien wel de
beroemdste wijnroute van heel Frankrijk. Sinds 1963 is het een officiële toeristische

route, met een totale lengte van ongeveer 170 kilometer.
 

De Elzas ligt ingeklemd tussen het gebergte de Vogezen en de rivier de Rijn, waardoor je
hier een heel fijn klimaat hebt voor wijnbouw. 

De wijnhoofdstad van de regio is Colmar, maar breng vooral ook een bezoek aan de
kleinere dorpjes, waaronder Kaysersberg, Eguisheim en Riquewihr. De wijnboeren uit de
Elzas zijn gastvrij en vertellen heel graag over hun passie. Neem dus ruim de tijd voor je

bezoek aan een wijnboer.
 

Naast een wijnproeverij leiden ze je ook heel graag rond door hun wijnhuis en kan het
dus maar zo zijn dat je 3 uur later pas weer buiten staat.

Naast het proeven van de wijn kun je hier ook prachtig fietsen door het heuvelachtige
gebied en is het zelfs mogelijk om een segwaytocht door de wijngaarden te doen!



Le Strade del Vino Puglia, Italië
 

Puglia: de hak van de laars. Deze streek is warm en droog, waardoor er hier veel goede
rode wijnen vandaan komen. Toch komen er niet alleen rode wijnen uit deze regio, er

worden ook witte druiven aangeplant. Als je om je heen kijkt zie je hier prachtige
olijfbomen en uiteraard vele wijngaarden (ongeveer 100.000 hectare in het hele gebied).

Hiertussen zie je regelmatig de puntige dakjes van de vele trulli (ronde, witte stenen
gebouwtjes met typische dakjes). Het dorpje Alberobello bestaat bijna alleen maar uit
deze bijzondere trulli. Plan je bezoek hier in de ochtend, want 's middags lopen er veel

toeristen!
 

Ook een bezoek aan Locorotondo en Martina Franca is de moeite waard. De meeste
kwaliteitswijn (DOC) van Puglia vind je op het schiereiland Salento, de uiterste hak van de
laars. Deze wijnen worden gemaakt van de negroamaro druif en zijn rijk en vaak kruidig

van smaak. In Puglia worden acht wijnroutes aangeboden door Le Strade del Vino
Puglia. Als je de rest van Italië al kent, dan verwacht je hier misschien ook een

heuvelachtig landschap. Niets is minder waar! Puglia kenmerkt zich door eindeloze
vlakten, waardoor je hier ook makkelijk met de fiets van de ene naar de andere wijnboer

kunt gaan.
 

Wil je een echte Italiaanse ervaring? Huur dan een Vespa, neem de picknickmand mee
en geniet tussen de olijfbomen of de wijngaarden van de heerlijke wijn en een van de

specialiteiten van deze regio: pasticciotti, heerlijke zanddeegkoekjes die gevuld zijn met
banketbakkersroom.
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Rota dos Vinhos do Alentejo, Portugal
 

Alentejo: het gebied dat voorbij (além) de Taag (de Tejo) ligt. Wanneer je vanuit de
hoofdstad Lissabon de Taag 'oversteekt', kom je in een hele andere wereld. Je vindt hier
rust, ruimte, prachtige vergezichten en heel veel wijngaarden. Portugal mag zich scharen

onder een van de grootste wijnproducenten van Europa en een deel van deze wijnen
komt uit de Alentejo. Door de goede wegen is dit grote gebied, dat ongeveer een derde

van Portugal beslaat, prima bereisbaar.
 

Breng een bezoek aan Évora, Portalegre, Beja en Sines en overnacht in een kleinschalige
agriturismo. Ga vanuit daar bij de lokale wijnboeren op bezoek en proef de heerlijke

wijnen die deze wijnboeren met veel passie hebben gemaakt. De wijnen die hiervandaan
komen zijn voornamelijk rood, rijp en fruitig, maar ook witte wijnen met tropische
fruitsmaken kun je hier vinden. De wijnen combineer je met de heerlijke regionale
specialiteiten, zoals Queijo de Cabra (geitenkaas) of Carne de Porco à Alentejana

(varkensvlees met venusschelpjes). Genieten!
 

Dit zijn nog maar 3 van de vele mooie wijnroutes die Europa rijk is, er zijn er nog veel
meer. En allemaal hebben ze hun eigen bijzonderheden die je uiteraard het beste ter

plaatse kunt ontdekken en beleven.
 

Wil je meer informatie over een mooie wijnreis in Europa? Neem dan contact op jouw
reisadviseur.


