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Miren Garmendia
Etxenike (1947) is
van oorsprong een
Parisienne met
Baskische roots. In de
jaren 70 trok ze naar
San Sebastián, waar ze
tot haar pensioen op
haar 56ste docent Frans
was. Ze heeft een
volwassen zoon en
woont samen met
partner Larry, een
Amerikaan die ze
leerde kennen tijdens
een pelgrimstocht
naar Santiago de
Compostella.

De Baskische stad San Sebastián, vlak bij de Franse grens, heeft
de meeste Michelinsterren per vierkante meter in de wereld.
Local Miren Garmendia Etxenike leidt ons rond in dit culinaire
paradijs, dit jaar ook nog culturele hoofdstad van Europa.
TEKST: HARMKE KRAAK | BEELD: DENISE KEUS
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TROTS & VRIJ
De stad hangt vol met
affiches: ze zi jn culturele
hoofdstad van Europa
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■ Monte Igueldo:

Winkelstraat Loiola met kathedraal Buen Pastor, pintxos
bi j Bartolo, kunstwerk ‘Empty Construction’ van Oteiza

Miren Garmendia Etxenike woont sinds de
jaren 70 in San Sebástian, maar groeide op in
Parijs. Haar vader was een politiek vluchteling
uit Baskenland, die in 1937 uit het naburige
Bilbao wist te ontkomen, vlak voordat Franco
aan de macht kwam. Op haar 24ste trok Miren
naar San Sebastián (Donostia in het Baskisch),
op zoek naar haar roots. Ze besloot er te
blijven, ondanks het ingewikkelde politieke
klimaat onder (nog altijd) Franco. Miren vond
een baan als lerares Frans en leerde Baskisch
en Spaans, waardoor ze zich er sneller thuisvoelde.
San Sebastián telt minder dan 200.000 inwoners en dat bevalt Miren goed: “Het is niet zo
kleinschalig als een dorp, maar ook niet zo
anoniem als Parijs. Ik kom daar nog steeds
graag, maar liever niet langer dan een week

Wij doen als de Basken
en trekken van bar
naar bar, waar we onze
borden overladen
met heerlijke hapjes
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Vissers bi j de Passeo Nuevo, Baskische wi jn
en hierboven het stadhuis

achtereen, haha.” Ze houdt van het ruime
cultuuraanbod in San Sebastián, met veel

festivals, zoals jazz in juli en het filmfestival in
september. Maar wat haar vooral aanspreekt,
is de vrijheid. “San Sebastián ligt aan zee,
heeft stranden, ligt dicht bij Bilbao met zijn
Guggenheim-museum en vlak bij Frankrijk.”
In het verleden ging Miren vaak skiën in de
Pyreneeën, nu maakt ze nog geregeld bergwandelingen rond San Sebastián maar ook
elders.

Gouden zandstranden
We beginnen onze ontdekkingstocht bij Paleis
Miramar (1887), niet ver van de wijk Antiguo
waar ze woont. Het ligt in het weelderige,
hooggelegen Park Miramar en was ooit de
zomerresidentie van de koninklijke familie.
“Het paleis wordt nu gebruikt voor concerten
en er zijn vaak exposities.” Via het park dalen
we af naar de Passeo de La Concha, de esplanade langs de schelpvormige Bahía de La
Concha. Deze baai is een echte blikvanger
met zijn twee goudgele zandstranden Playa
de Ondarreta en Playa de La Concha. We zien
keuvelende dames in badpak en sportieve
mannen die achter een bal aanrennen. De
mooie delicate bomen langs de esplanade zijn
tamarindes. Het eilandje midden in de baai

Boven: Turen over zee op het terras
van La Perla Café

“Neem de kabelbaan
naar boven voor een
cortado (sterke koffie)
op een terras met
geweldig uitzicht.”
Monteigueldo.es
■ Museo San Telmo:
“Archeologisch en
etnografisch museum,
uitgerust met de
modernste techniek.”
Santelmomuseoa.com
Stadstour: “Just follow
me organiseert culinaire én andere tours.”
Justfollowme.com

heet Isla Santa Clara. Het heeft een strandje
en er zijn wandelpaden. “In de zomer vaar ik
er weleens naartoe met mijn kleink inderen
om vogels te spotten. Verderop is nog een
strand, Playa de Zurriola. Dat ligt aan de
overzijde van de Urumea-rivier die de stad in
tweeën deelt en is vooral geliefd bij surfers.”
Slenterend langs de baai passeren we een
werk van beeldhouwer Conchilla, een kruis
op een zuil. Maar Mirens favoriete beeld is El
peine del viento (windkam). Het is gemaakt
door Eduardo Chillida en is te vinden nabij
café Branka (Paseo Eduardo Chilllida 13). In
deze gezellige bar spreekt ze bijna elke week
wel af met vrienden. Branka ligt links aan
de baai, voorbij de tennisclub, aan de voet
van de Monte Igeldo. Achter de tennisclub,
met de veelzeggende naam Wimbledon, is de
Funicular, een historische kabelbaan die
naar de top van de Monte Igeldo voert. Daar
neemt Miren haar gasten meestal als eerste
mee naartoe. Het uitzicht is er fenomenaal.

Oude tabaksfabriek
Via de Paseo de La Concha komen we bij een
elegant gebouw uit de belle époque (18701914). Miren: “Vroeger kwamen leden van
de koninklijke familie uit Madrid naar dit
paviljoen aan zee. In hun kielzog namen ze

Met de funicular
naar de top van
Monte Igueldo en de
dunne worst jes
waarmee de Basken
hun flens jes vullen

Paleis Miramar was ooit het
zomerhuis van de koninkli jke familie

aristocraten mee. Het was een ontmoetingsplek voor royals en leden van de high society.
Nu is La Perla Centro Talaso-Sport (La-perla.
net) erin gevestigd, een thalasso- en beauty
spa met diverse baden en sauna’s. Op het
terras van La Perla Café is het heerlijk zitten
aan de baai.”
We lopen verder en naderen het stadhuis
(1887), een gebouw met twee torens, wederom
een parel uit de belle époque. “Veel huizen en
gebouwen hebben torentjes. Echt typerend
voor San Sebastián,” vertelt Miren. We slaan
rechtsaf de Avenida de La Libertad in, een
brede avenue die tot aan de Urumea-rivier
loopt. Schuin naar rechts is kathedraal Buen
Pastor, die overal bovenuit torent. Aan de
overzijde van de rivier, bij de ‘derde brug’
Puente de Santa Catalina, ligt Tabakalera.
Deze oude tabaksfabriek vormt het middelpunt van de culturele activiteiten nu San
Sebastián (samen met de Poolse stad Wroclaw)
Europa’s culturele hoofdstad 2016 is (Dss2016.
eu). De fabriek werd omgebouwd tot inter
nationaal centrum voor moderne kunst. Nog
een culturele hotspot is de Kursaal, een congrescentrum aan de monding van de Urumearivier, dat eind jaren 90 door architect Rafael
Moneo werd gemoderniseerd. Het contrasteert
fraai met de belle époque-gebouwen, zoals
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■ Casa Urola: Mirens

Veel huizen in San Sebastián
hebben torent jes

theater Victoria Eugenia ter hoogte van de
‘eerste brug’ Puente de Zurriola.

Populair flensje
In een zijstraat van de Libertad zit een van
Mirens favoriete winkels: Adolfo Dominguez
(Urbieta 7, Adolfodominguez.com), een bekende Spaanse modeketen. Miren: “Dominguez
houdt het midden tussen Zara en haute
couture. Je vindt er mooie kleding voor een
goede prijs.” Vlak ernaast is het ultramoderne
gebouw San Martin (Urbieta 9). Hierin zijn
winkels van Zara en Fnac gevestigd en beneden is een overdekte markt. “De Zara-winkel
biedt een nieuw concept. New York is de enige
andere stad met een Zara als deze! Fnac heeft
alles op het gebied van multimedia, maar
ook wel wat boeken.”
Op de overdekte markt treffen we onder meer
bakkerij Talo (Talo.com). “Talo, of taloa, is
een populair flensje van maïs. We vullen het
met chistorra, een lange dunne worst.” Miren
koopt graag wijn op deze markt, zoals de
lokale Baskische Txakoli-wijn. San Sebastián
is, zo blijkt, een echte gastronomische stad.
Miren: “In mijn wijk Antiguo zijn goede traditionele restaurants, maar ook modernere,
zoals Lobo (Jose Maria Sert Plaza 10, Lobo
donosti.com), met invloeden van de nieuwe
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favoriet. Groentes van
het seizoen, verse vis
en fantastisch vlees.
(Fermín Calbetón 20,
Casaurolajatetxea.es)
■ Bartolo: Op de toonbank treffen we schalen
vol pintxos, van krabsalade tot artisjokharten en
warme aardappeltaartjes.
(Fermín Calbetón 38,
Bartoloetxea.com)
■ AFN Raw: Modern
restaurant in retro-stijl.
We proeven de allereerste
pintxo van San Sebastián,
Gilda: olijven, ansjovis
en groene peper. Miren:
“Gilda is vernoemd naar
de film uit 1946 met Rita
Hayworth.” (31 de Agosta
31, Afuegonegro.com)

3 dagen vanaf € 279 p.p.

Juwelier Istra, pintxosbar Bartolo, mode
bi jMinimil en kaaswinkel Elkano 1

Keuvelende dames op Playa de la Concha

Baskische keuken: Nueva Cocina Vasca.”
Nog een favoriet adres van Miren is koffie &
theehuis La Casa del Café (San Marcial 33,
Lacasadelcafe.es) in een oud opgeknapt
pand. We steken de Avenida del Libertad over
en lopen naar Gipuzko Plaza, een plein met in
het midden een bomenrijk park. Er wappert
een Baskische vlag: rood met een wit en groen
kruis. In de straten rond het plein staan veel
appelbomen. Baskenland staat niet voor niets
bekend om zijn cider.

vard 15, Istrajoyas.com), met prachtige oorhangers en andere sieraden van Spaanse en
internationale ontwerpers. We steken de Bule
over en belanden in het oude stadsdeel Parte
Vieja, het kloppend hart van San Sebastián.
Een straatmuzikant zingt liederen in het
Baskisch tegen het decor van de Santa Mariabasiliek. In de straten rond de basiliek wemelt
het van de mensen. Ze genieten van de laatste
zonnestralen en van pintxos: tapas! Ze zijn
een traditie. Het begon ooit met één of twee
hapjes bij een drankje en nu vervangen ze
soms de hele maaltijd. Wij doen als de Basken
en trekken van bar naar bar, waar we onze
borden overladen met deze heerlijke hapjes
die in overvloed op de toonbanken staan.
Erbij drinken we cider. Chin-chin!

Pintxos in overvloed
Ook een leuke winkel is Minimil (Elkano 7,
Minimil.es) met minimalistische mode in een
moderne Baskische stijl. “De echtgenoot van
een van de dames die hier werkt, ken ik goed.
Het is een oud-leerling van me!” lacht Miren,
die overal waar we komen wel bekenden
begroet. Een paar panden verderop zit kaaswinkel Elkano 1/Gazta (Elkano 1, Elkano1.
com). De verrukkelijkste kaasjes (gazta in het
Baskisch) liggen er uitgestald. Ernaast zit
Costa Vasta (ook Elkano 1), een delicatessenzaak met traditionele producten als zalm,
bacelau en ansjovis in pot en blik.
We komen uit op de Alameda del Boulevard,
de ‘Bule’ zoals de locals zeggen. Een geliefd
adres van Miren hier is juwelier Istra (Boule-

NAAR SAN SEBASTIÁN
De snelste manier om naar San Sebastián te
reizen is vliegen op Bilbao. Vueling vliegt van
oktober t/m maart twee keer per week en van
april t/m oktober drie tot vier keer per week
van Amsterdam naar Bilbao tegen voordelige
tarieven. Vueling.com ■

ALVAST VOORPROEVEN?
Kijk voor een filmpje
op Zin.nl/sansebastian

Het is misschien wel de mooiste
stad van de Noord-Spaanse costa
én dit jaar culturele hoofdstad van
Europa: San Sebastián. Flaneren
over de boulevard, shoppen,
pintxos prikken, cultuur snuiven…
het kan hier allemaal!
Met deze unieke Zin-aanbieding
vliegt u naar Bilbao. Vanaf daar
gaat u op eigen gelegenheid ( er is
een rechtstreekse bus) naar San
Sebastián. U verblijft in het 4-sterren hotel Barceló Costa Vasca
(zwembad in de zomer, ca. 500
meter van het strand, moderne
kamers). Speciaal voor Zin-lezers:
ontdek de highlights tijdens een
stadstour met de ‘bus turístico’ en
20% korting op een pintxos tour
langs de beste pintxos bars!

■ Ticket voor bus turístico
■ Speciale Zin-korting van 20%

op een stadstour met gids
(normaal € 10) en een
pintxos tour incl. 3 pintxos
en drankjes (normaal € 18)
PRIJS EN DATA

Vanaf € 279 p.p., o.b.v. 2 personen per kamer en KLM R-klasse.
Prijs is exclusief € 2,50 calami
teitenfonds en € 20 reserveringskosten per online boeking.
Geldig van januari t/m december
2016, aankomst vrij. of zat.
Liever een nachtje extra? Geen
probleem. Kiest u voor een
4-daags verblijf, dan is aankomst
dagelijks mogelijk.
INFORMATIE EN RESERVEREN

INCLUSIEF
■ Retourvlucht Bilbao met KLM
■ 2x Overnachting in hotel Barceló

Costa Vasca met ontbijtbuffet
■ San Sebastián goodiebag
■ Stadsgids en plattegrond

Voor meer info en voorwaarden:
kijk op TUI.nl/zin, bel 0900-8847
(€ 0,70 per gesprek) of ga langs
bij een TUI winkel. Op deze reis
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden
van toepassing.

