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Fietsen in het Franse Baskenland 
Een mooie 7 daagse fietstocht door het beste van het Baskenland 
 

Tour Code: FR02C 

 
 
 

 
 
Een fietstocht met het beste van Frans Baskenland: prachtige kusten, karakteristieke 
plattelandsdorpen met vele wijngaarden, rode kliffen en groene valleien, traditionele 
stadjes en geweldige badplaatsen met authentieke hotels en een oprechte keuken… en al 
dit moois is nog makkelijker om van te genieten als je kiest voor een elektrische fiets! 
Je voelt de Baskische gastvrijheid: ze zijn vriendelijk, modern en op de toekomstgericht en 

ze zijn vooral erg trots op hun unieke taal, geschiedenis, cultuur en tradities. 
De route volgt de uitlopers van de Pyreneeën en bereikt zelfs een bergtop met een 
historisch treintje. 
De reis begint en eindigt in de levendige vissershaven van St Jean de Luz. In dit leuke 
vissersdorpje vind je een aantal uitstekende restaurants. 
In de Pyreneeën is het "westen" niet zo wild en zijn de temperaturen, zelfs in de zomer, 
aangenaam om te fietsen, terwijl in de lente en herfst de nabijgelegen Atlantische Oceaan 
de temperaturen verzacht. Onderweg verken je Jean Pied de Port, een klein en suggestief 
bedevaartsoord in de schaduw van de Pyreneeën, een belangrijke etappe van de Camino 
de Santiago de Compostela (Jacobsweg). Espelette is beroemd om zijn rode pepers, 
Hasparren om zijn prachtige de Chapel du Sacre-Coeur en Bayonne ligt aan zee. We raden 
deze route aan als je van ongerepte natuur, authentieke dorpjes, pelgrimsstadjes en van 
een mooie gevarieerde kustlijn houdt. Geniet van al schoons op de fiets, langzaam of 
sneller want je kan ook kiezen voor een elektrische fiets.  
Er zijn geen hoge bergen of erg steile heuvels, alleen aangename klimmetjes door een 
glooiende landschap. 
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Het is een toer vol prachtige uitzichtpunten over de oceaan en beboste valleien bezaaid 
met boerderijen en dorpen. De nabijheid van de Atlantische Oceaan betekent ook een 
menu met een verscheidenheid aan schaaldieren en zeevruchten, maar er zijn ook 

uitstekende lams- en rundvleesgerechten, lokale cider, zwarte kersen, heerlijke kazen en 
de beroemde Baskische pepers van Espelette. 
Kortom… dit is de perfecte fietsvakantie!  
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Periode: van 13 april tot eind oktober 2022. 
 

Deelnemers: minimum 2. 
 

Niveau: 2  
Gemiddelde zwaarte. De route is zelden erg uitdagend en zeker niet als je voor de 
elektrische fiets kiest. Er zijn drie types fietsen: een racefiets, een hybride of een elektrische 
fiets. De tocht is geschikt voor mensen met fietservaring, die fit zijn en genieten van een 
dagje fietsen. De dagelijkse afstanden zijn kort, maar er kan een behoorlijke totaal stijgen 
en dalen zijn. De route volgt voor 70% zeer rustige wegen, maar op sommige is er 
onvermijdelijk verkeer (15%) en kan het behoorlijk druk zijn, vooral in juli en augustus 
langs de zee. 15% van de route gaat over fietspaden  
Dagafstand: min. 27,5 km - max. 45 km  
Totaal aantal km: 179 km  
 
Programma in het kort: 

Dag 1 St.-Jean-de-Luz 
Dag 2 Saint Jean de Luz to Espelette (34 km) 
Dag 3 Espelette - Saint Jean Pied de Port (40 km) 
Dag 4 Saint Jean Pied de Port – Hasparren (45 km) 
Dag 5 Hasparren – Bayonne  (27 km) 
Dag 6 Hasparren- St.-Jean-de-Luz (32 km) 
Dag 7 Vertrek na het ontbijt 
 

 
 
 



4 

 

Programma dag per dag 
                
Dag 1 St Jean de Luz 

Individuele aankomst in het hotel in Saint-Jean de Luz. Als alternatief, met een toeslag, 
kan er vervoer geregeld worden vanaf de luchthaven (20 minuten) van Biarritz of van het 
treinstation. 
Vandaag zou je dit kleine, gezellige vissersdorpje met geplaveide steegjes en straatjes en 
de haven kunnen verkennen. Er zijn vele leuke restaurants of je kan de hele avond 
"snacken" op het Baskische equivalent van tapas, pintxos… waarom niet? 
Dit is een uitstekende plek om uw fietstocht in Baskenland te beginnen.  
 
Overnachting met ontbijt in St Jean de Luz.  
 
 
Dag 2 Saint Jean de Luz to Espelette  

Na een uitgebreid ontbijt begint u aan uw fietstocht. 
Dan in het zadel om de rustige Franse wegen te verkennen in het groene, ongerepte en 
zacht glooiende Baskische landschap. 
Na het eerste Baskische dorp, het mooie Ascain, is er een lichte klim naar de Col de Saint-
Ignaceto voor Sare, waar de prachtige tandradbaan naar de top van La Rhune een 
aanrader is te nemen. Vanaf hier zijn er prachtige uitzichten in oostelijke richting over de 
eindeloze Pyreneeën, zuidwaarts naar Spanje, en westwaarts naar de Atlantische kust.  
Kijk uit naar de pottoks - wilde bergpony's - en de roodharige schapen. Terug op de fiets 
passeer je het goed bewaarde Ainhoa en bereik je Espelette. 
Het typische Baskische dorp Espelette is perfect bewaard gebleven en staat bekend om zijn 
festival van rode chilipepers. Espelette is ook een variëteit van de chilipeper (piment 
d'Espelette in het Frans, Ezpeletako biperra in Baskisch), geteeld in Baskenland en vooral 
in de gemeente Espelette.  
In Espellette zijn het kasteel en de kerk een bezoek waard en in het dorp vind je ook een 
uitstekende chocoladeproducent (Antton). Wat chocola na een mooie rit op het Baskische 
platteland kan gewoon een perfect einde zijn!  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Espelette.  
Afstand: 34 km  
Niveauverschillen: +670m/-600m 
 

 
Dag 3 Espelette naar Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Vandaag een fantastische rit vol met rode en groene kleuren. 
De rit gaat door valleien met honderd groen tinten - de vulkanische kegel van Mondarrain 
en ook het dorp Itxassou zijn ondergedompeld in het groen, maar dit dorp heeft ook een 
rode reputatie als de hoofdstad van de kersen. De met bomen bedekte ravijnen van de 
Nive worden door vissers zeer gewaardeerd om hun roodgevlekte forel, zoals dit ook het 
geval was bij de soldaten van Karel de Grote en Roland toen ze in 778 naar de Slag bij 
Roncevaux marcheerden, wat uiteindelijk een grote Baskische overwinning van groen 
over rood werd. Na Bidarray fiets je langs de hoge rode kliffen en de toppen van Iparla 
voordat de groene wijngaarden van de rode Irouléguy-wijn bereikt worden. De 
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bestemming van vandaag is St. Jean-Pied-de-Port, een historische ommuurde stad, erg 
populair als een belangrijke etappes van de Camino de Santiago (De Jacobsweg) die over 
de Pyreneeën naar Spanje gaat om te eindigen in Santiago de Compostela.  

 
Overnachting met ontbijt in Saint Jean Pied de Port.  
Afstand: 40 km  
Niveauverschillen: +950m/-850m  
 

 
Dag 4 Saint Jean Pied de Port naar Hasparren 

Deze dag staat geheel in het teken van een heuvelachtig landschap. De afgelopen twee 
dagen heb je gefietst aan de voet van de Pyreneeën (en dankbaar dat je er niet 
overheen moest), en vandaag is gewijd aan een prachtig fietsland - glooiende heuvels, 
rijke riviervalleien, bossen, boerderijen, goede wegdek, weinig verkeer en een reeks 
ongerepte dorpjes waar je kan stoppen voor een drankje, een hapje en een wandeling. Een 
heel mooie dag wacht op je. De eindbestemming is het charmante stadje Hasparren, een 
aantrekkelijke en architectonisch interessante stad met rustige straten, winkels, 
uitnodigende bars en een paar echt goede restaurants.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Hasparren.  
Afstand: 45 km  
Niveauverschillen: +900m/-990m  
 
Dag 5 Hasparren naar Bayonne 
De rit van vandaag is erg spannend omdat de bergen voor de zee ingewisseld worden! 
Gedeeltelijk wordt de "Route des Cimes" (toppen) gevolgd,  een door en door mooie route 
langs de oevers van de rivier de Adour die je tot in het hart van de havenstad Bayonne 
brengen. 
Bayonne ligt aan de samenvloeiing van de rivieren Nive en Adour, die je beide gevolg 
hebt en de stad is er inderdaad trots op een fietsstad te zijn vele routes. 
300 jaar lang, dankzij Richard Leeuwenhart, was het een Engelse stad, en nu nog steeds  
kan je de rijkdom en het militair belang in elke grote boulevard en koopmanshuis zien. 
Vandaag is de rit kort en hierdoor is er genoeg tijd om de stad te verkennen en te 
bezoeken.  
 
Overnachting met ontbijt in Bayonne.  
Afstand: 27 km  
Niveauverschillen: +550m/-650m  
  
Dag 6 Bayonne naar Saint Jean de Luz 

Vandaag is de laatste etappe van deze reis en het draait allemaal om de Atlantische 
oceaan, of meer nauwkeurig, de verrassend gevarieerde kustlijn. Je verlaat Bayonne langs 
de Ardour en omringd door dennenbossen wordt de kust bereikt. Geniet van de uitzichten 
en van de stranden van Anglet waar veel gesurfd wordt. Deze stranden verschillen niet 
van die van de Regency-stijl en rijke "vibraties" van Biarritz, dat een 19e eeuwse geliefde 
resort voor Europese aristocratie was. Hierna volgen de prachtige kliffen en witte 
zandstranden van Bidart en Guéthary. De route passeert Pointe Sainte-Barbe met het 
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panoramisch uitzicht over de baai met de Pyreneeën, die majestueus oprijzen achter de 
stad. Het eindpunt is het beginpunt van deze reis, Saint-Jean-de-Luz, één van de mooiste 
en levendigste steden in de Pyreneeën. Geniet van de stad tijdens de laatste avond van 

deze reis. Het hotel is hetzelfde als op de dag van aankomst  
 
Overnachting met ontbijt in Bayonne.  
Afstand: 32 km  
Niveauverschillen: +450m/-450m  
 
Dag 7 Einde reis na het ontbijt 

Na het ontbijt eindigt deze fietstocht de door het Franse Baskenland. 
Op verzoek en met toeslag (vooraf te boeken), kan een transfer geregeld worden naar de 
luchthaven van Biarritz of naar het treinstation in Saint-Jean-de-Luz.  
 
 

 
Hotels: 

Authentieke 2, 3 en 4 sterren hotel met privé badkamers  
 
Prijzen per persoon 2022: 

 
Juli en Augustus 
In tweepersoonskamer € 1.085,00 
In eenpersoonskamer € 1.465,00 
 
Andere maanden 
In tweepersoonskamer € 1.015,00 
In eenpersoonskamer € 1.395,00 
 
 
Inbegrepen in de prijs 
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 6 nachten met ontbijt in standard kamers 
 2 diners (excl. drankjes)  
 Fietshuur 

 Bagagetransport (een koffer per person, max 20 kg) 
 Gedetailleerde routebeschrijving 
 1:25.000 IGN kaarten 
 GPS tracks  
 24/7 assistentie. 

 
 
Niet inbegrepen in de prijs 

 De reis naar het beginpunt (St.Jean-de-Luz hotel) en terug naar vliegeveld/station. 

 Transfers met toeslag 

 Diners op dag 1,3,5,6  

 Extra menu keuzes op eigen onkosten 

 Een reisverzekering, die wij aanraden om af te sluiten 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘ inbegrepen in de prijs’ 
 
 

     

   

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


