
Vamos!

Spanje is al jaren een van de populairste reisbestemmingen van Nederlanders. Maar  

waar moeten we echt heen volgens curator van het goede leven Maartje ‘Barts Boekje’  

Diepstraten? Na het succes van Little Escapes en Little Escapes net over de grens, is er nu  

Los Little Escapos. Jouw gids naar de beste plekken (208 adressen!) in o.a. Barcelona, Bilbao, 

Ibiza, Madrid, Marbella, Mallorca en Valencia! Een prachtig vormgegeven boek om je  

volgende little escape mee te plannen en tot die tijd om er bij weg te dromen. 

Maartje Diepstraten schrijft onder andere voor VT Wonen, Harper’s Bazaar en &C en  

Delicious. En ze onderhoudt samen met haar team de populaire reis- en lifestyleblog Barts 

Boekje.  Deze Amsterdamse uit het Brabantse heeft de bijnaam ‘Bart’ gekregen van haar 

vader en naar die bijnaam vernoemde ze haar populaire travelblog.

www.spectrumlifestyle.nl
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In Los Little Escapos vind je meer dan 52 logeerplekken die samen met 
– eveneens vaak meer dan – drie eet- en drinkadressen in de omgeving 
steeds een kwartet vormen. Een vierspan voor elk weekend van het jaar, 
verdeeld over vier hoofdstukken: Noord-Spanje, Zuid-Spanje, Afgelegen 
Oorden en Eilanden. Het spreekt voor zich dat elk adres in dit boek een 
kleine ontsnapping op het leven van alledag vormt, en ook los van zijn 
kadergenoten aan te raden valt.
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Ha! Voor je ligt gewoon alweer de derde (DERDE!) Little Escapes-uitgave. Los Little Escapos. En nee, dat is geen 

grap (al dachten veel restaurant- en hoteleigenaren die genoemd worden in dit boek dat vaak wel).

Eerlijk? Zo ontstond het idee wel een beetje. Als een grap. Na Little Escapes (52 weekenden weg in Neder-

land en Vlaanderen) en Little Escapes net over de grens (52 weekenden weg in Nederland, Belgie, Noord-Frankrijk, 

Oost-Duitsland en Zuid-Engeland) dacht ik – op dat moment roodverbrand door de felle Spaanse voorjaarszon –, 

wat nu? Want ik had wél zin (veel zin) om er nog eentje te schrijven, maar of er voldoende nieuws was? Nah. 

De oplossing bleek – zoals altijd – recht voor mijn neus. Want als ik een land liefheb, dan is het Spanje wel. Het 

eten, de mentaliteit, de stranden, de eilanden… smitten. Al jaren. Noem me gerust een Spanjofiel. Dus plugde ik 

Los Little Escapos, de enige titel mogelijk, heel voorzichtig bij Antje van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, 

ervan overtuigd dat ze me uit zou lachen. En nu heb jij ’m vast, en kan ik Antje dus alleen maar danken voor 

haar humor, overtuiging én ongekende geduld – want de totstandkoming van dit boek had wat voeten in de 

aarde. Met een giga-vertraging als resultaat. Maar hij mocht er komen, ons Los Little Escapos. Dus dank Antje. 

En Sladjana. En Barbara. En Tara. Heel. Erg. Veel. Dank.
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Afijn, met nummer drie is Little Escapes nu o©cieel een reeks. Een reeks – al zeg ik het zelf – beeldschone salon-

tafelboeken dankzij de allerbeste art director op aarde: Tara van Munster (ja, dat mag ik zeggen). En met de 

beste tips (al zeg ik het weer zelf) voor elk weekend van het jaar. Het begon allemaal een jaar of vier geleden 

(mijn god, wat vliegt de tijd) toen Sladjana van Unieboek | Het Spectrum aanklopte met een idee. Een goed 

idee wel. Dat bleek: samen met Tara, Milou Neelen (illustraties), Sophia van den Hoek (beeld) en dit keer ook 

met Emma Peijnenburg (foto’s Madrid) maakten we een losse verzameling adressen tot een heus boek. Want er 

gaat nog steeds helemaal niets boven bladzijdes omvouwen, de geur van vers printwerk en de harde knal van 

het gewicht van dit boek als je hem op tafel knalt. Uit. Als dat zo is, als je dit boek helemaal van A tot Z door-

geploegd hebt, rest er nog maar één ding: Vamos! 

Veel plezier, Maartje
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B�bao

SLAPEN –  ALOHÂRT

Denk je Bilbao, dan denk je Baskenland en vervolgens 
vast en zeker pintxos! Dé reden waarom Bilbao bekend 
staat als Spaanse foodiestad (je weet wel, pintxos zijn 
van die lekker belegde broodjes met een prikkertje 
erdoorheen, en een origineel Baskisch gerecht). Of, 
oké, je denkt aan het Guggenheim, dat kan ook. In 
Bilbao vind je namelijk de originele vestiging van het 
wereldberoemde museum – in New York staat ‘slechts’ 
een o�spring van deze locatie (daar heet het museum 
o�cieel het Solomon R. Guggenheim Museum). Twee 
uitermate aanlokkende redenen om de stad te bezoe-
ken. Je zou verwachten dat je over de aantrekkelijke 
boetiekhotels struikelt. Niets is minder waar: het zijn 
voornamelijk onaantrekkelijke zakenhotels die we er 
tro�en. Oké, op het Gran Hotel Domine na, pal tegen-
over het Guggenheim, en de vestiging van de Meliá-
groep, Meliá Bilbao, mag er ook zijn (schrijf je mee?). 
Maar toch wendden we ons in de stad tot ons favoriete 
hotelalternatief: Airbnb. Daar zijn er namelijk wel een 

heel aantal parels van te vinden. Zoals het appartement 
van de Spaanse Alohârt – een kraakhelder, volledig 
gerenoveerd plaatje in de historische kern en het hart 
van de stad, Siete Calles of de Casco Viejo de Bilbao. 
Leuk om te weten: vroeger bestond het hart van Bilbao 
uit drie parallelle straten omgeven door muren. Die 
moesten afgebroken worden. Er kwamen vier straten 
bij en samen vormen deze nu het centrum; een netwerk 
van steegjes en lanen. In het midden van deze Bil-
bao-magie (want dat is het), in de straat La Cruz, staat 
het appartement van Alohart. Een licht appartement 
met twee verschillende ruimtes én nog twee apparte-
menten van dezelfde verhuurder in hetzelfde pand, 
mocht je met z’n allen gaan.

Alohârt
Calle La Cruz nº1 2ºizq, Bilbao, Bizkaia
alohartwelcome.com
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ETEN & DRINKEN –  COPPER DELI + CAFÉ IRUÑA

Wie vegetarisch wil en op zoek is naar zo’n café waar 
het van de ochtend tot de avond leuk is, mag in de 
richting van Copper Deli gaan wandelen. Tussen de 
commerciële zaken staat dit kleine café waar de ko�e 
goed is en de tosti’s torenhoog. Op het menu zuurde-
sembroodjes met – bijvoorbeeld – tofoe, zongedroogde 
tomaten, basilicum, guacamole en hummus. Of met 
kalkoenfilet, appel, babyspinazie en mangocurry op 
saliebrood. Om je op te verheugen, beloofd. Bestel  
tijdens het twijfelen vooral alvast de hummus met plant-
aardige chips; voor het geld hoef je het niet te laten. 
Café Iruña is een van de oudste zaken van de stad, een 
klassieke pintxosbar, en het is een van de meest geliefde 
adressen onder de lokale chefs (de chefs uitgenodigd 
voor de World’s Best 50 Restaurants Awards in 2017 
verzamelden zich hier). En hoewel je pintxos eigenlijk 
het best aan het eind van de dag eet, tijdens het borrel-
uur, doet een pan con tomate met een dikke plak jamón en 
extra vierge olijfolie het in de ochtend ook hartstikke 

goed. Bovendien heb je dan de ruimte om eens goed 
om je heen te kijken: binnen bij het authentieke Iruña 
verdienen de muurschilderingen en kleurrijke tegels de 
aandacht, net als de mooie bar van natuursteen. Al is 
er met het exterieur ook niks mis: een heerlijk terras 
aan de Jardines de Albia. Bestel, als je het al aankunt, 
de pintxos morunos, ofwel spiesjes van lamsvlees. 

Copper Deli
Mazarredo Zumarkalea 6, Bilbao, Bizkaia
copperdeli.com

Café Iruña
Colon de Larreategui,13, Bilbao, Bizkaia
cafeirunabilbao.net
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B�bao

ETEN & DRINKEN –  CAFÉ BAR BILBAO + MERCADO DE LA RIBERA

De perfecte plek om je pintxostour te beginnen is in 
het hart van de stad. Café Bar Bilbao is een begrip sinds 
1911. De zaak is niet te missen: je vindt hem op Plaza 
Nueva en de bordjes met bacalao pil-pil, in olijfolie en 
knoflook gefrituurde kabeljauw, lachen je van ver tege-
moet. Blijf niet te lang; slenteren door Casco Viejo en 
de Siete Calles (Zeven Straatjes) is een must. Een en 
ander stamt uit de 14e eeuw en is zowel indrukwek-
kend als knus. Er zijn winkels waar ingeblikte vis  
verkocht wordt, of levende slakken. Er zijn kleine  
boetiekjes en verleidelijke bakkerijen zoals Labeko 
Okindegia op Carnicería Vieja 4. Víctor Montes (Plaza 
Nueva 8) is leuk, en dan door naar Irrintzi (Santa María 
8) voor gourmet pintxos, of naar Sassibil (Jardines Kalea 
8) voor seafood. En naar La Viña voor ibéricoham op 
toast (Diputación 10). Oh! En naar Taverna Txiriboga 
in Calle Santa Maria, gespecialiseerd in croquetas (ham, 
kip, kabeljauw of paddenstoelen). Stop regelmatig voor 
een glas goedkope txakoli (een licht mousserende witte 

wijn) of een zurito (een biertje). Shop een picknick bij 
elkaar bij Mercado de la Ribera – een gigantisch food-
paradijs. In de kelder zit een txoko, een Baskische club 
waar (traditioneel gezien mannelijke) vrienden bijeen-
kwamen om te koken, te eten, te drinken en de wereld-
problematiek op te lossen. Wie met een groep van vier 
tot twaalf man (of vrouw) is, kan reserveren: koken 
wordt voor je gedaan. De chef neemt zijn gasten mee 
over de markt en de aankopen voor de lunch worden 
voor je bereid. Let wel even op de openingstijden – the 
siesta is a very very real thing in Bilbao.

Café Bar Bilbao
Plaza Nueva 6, Bilbao, Bizkaia
bilbao-cafebar.com

Mercado de la Ribera
Erribera Kalea, Bilbao, Bizkaia
mercadodelaribera.biz
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ETEN & DRINKEN –  LA VIÑA DEL ENSANCHE  
+ VICTOR JATETXEA + EL PUERTITO

Café Iruña is niet de enige prachtige, authentieke bar 
in de stad: La Viña del Ensanche mag er ook zijn. Het 
interieur is origineel en het gros van de meubels stamt 
uit het oprichtingsjaar: 1927. Het menu is een waslijst, 
maar maak het jezelf gemakkelijk en ga voor dat waar 
de bar bekend mee is geworden: Jamón Ibérico de 
Bellota. En hoewel ik hiervoor het slenteren predikte, 
loont het in het geval van La Viña del Ensanche om 
van tevoren een tafeltje te reserveren. In dat geval word 
je namelijk neergezet in de klassieke eetkamer aan een 
van de prachtige marmeren tafels. Mocht je nog een 
gaatje over hebben, maak je avond dan af bij Victor 
Jatetxea, wederom een oldskool pintxosbar waar de 
toonbank bomvol staat met onder andere de lekkerste 
tortilla de patatas die je zo kunt eten, of met ui, ham en 
kaas of pepers. Uiteraard op een stuk brood; voor een 
koolhydratendieet moet je niet in Bilbao zijn. Eigenlijk 
is alles in de buurt leuk en lekker, maar ik móet er  
nog één noemen, en dat is El Puertito. Bij deze kleine 

oester-bar bestel je een dozijn oesters op het terras en 
een fles Txakoli en het leven is goed, beloofd. Moet je 
wel een beetje geluk hebben en/of je bezoek goed uit-
kienen, want het zaakje heeft maar vier barkrukken en 
dat terras telt slechts drie tafels. Dus ja, er staat regel-
matig een rij. 

La Viña del Ensanche
Diputazio Kalea 10, Bilbao, Bizkaia
lavinadelensanche.com

Victor Jatetxea
Plaza Nueva 2, Bilbao, Bizkaia
restaurantevictor.com

El Puertito
Poza Lizentziatuaren Kalea 22, Bilbao, Bizkaia
elpuertito.es

LLE_01bilbao4.indd   13 18/05/2019   15:16



14

B�bao

Caravan Cinema is je jonge, coole logeeradres. Het 
kleine hotel wordt door een familie gerund (vaak een 
goed teken, want dan is er liefde voor de zaak) en telt 
elf kamers verdeeld over twee verdiepingen die allemaal 
in een quirky jaren 1950-stijl zijn ingericht. Geen over-
bodige franjes; het is net een filmset waar alle props 
goed uitgedacht zijn. Dat is niet toevallig: de eigenaren 
hebben een voorliefde voor films en vernoemden iedere 
kamer naar een filmregisseur. Met de locatie is ook 
allerminst iets mis: alleen het Guggenheim is niet dicht-
bij, maar verder rol je zo overal naartoe. De rivier, het 
historische centrum, Plaza Nueva – alles om de hoek. 
Slapen kan al vanaf 60 euro per kamer per nacht – 
koopje. Een restaurant is er niet, maar aan eten geen 
gebrek. Ook leuk: bij Caravan Cinema zijn honden 
welkom. Een soort van om de hoek, nog geen vijf 
minuten lopen (sowieso is Bilbao compact), zit Basque 
Boutique. Hier eveneens een klein aantal hotelkamers 
(acht) in een oud pand met het verschil dat hier geen 

regisseurs worden geëerd maar het land zelf: de inrich-
ting is geïnspireerd op de lokale folklore van Basken-
land. In de lobby staan spelletjes en de gebruikte 
materialen zijn onconventioneel (metalen pijpen ‘klim-
men’ als boomtakken rond de receptie, en stenen muren 
en houten balken doen denken aan plattelandshuizen) 
waardoor er een heel charmant pension gecreëerd werd. 

SLAPEN –  CARAVAN CINEMA + BASQUE BOUTIQUE

Caravan Cinema
Posta Kalea 11, Bilbao, Bizkaia
caravan-cinema.com

Basque Boutique 
Dorre Kalea 2, Bilbao, Bizkaia
basqueboutique.es
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