
Oké, dat Puerto Rico een zonnige en tropische bestemming is, is
natuurlijk mooi meegenomen. Maar wist je ook dat het Zuid-
Amerikaanse land tegenwoordig een van de topbestemmingen is
voor wijnliefhebbers? De ligging aan de Caribische Zee zorgt het
hele jaar door voor een gunstig microklimaat. Dit klimaat kan
unieke druivensoorten laten groeien die wijnproducenten weer
omzetten in innovatieve wijnen. Pak de (huur)auto en rijd via
hoofdstad San Juan langs de
Ambrosia winery in Caguas en
vervolg je weg naar de prachti-
ge baai van Guánica, waar de
wijngaard van de populaire
wijnproducent Bodegas de
Andreu Solé ligt.
Lokale favoriet: De rode wijn
Doce Calles, die vaak als
huiswijn wordt geschonken in
Guánica.
Hoteltip langs de route: Bij
het Parador Guánica 1929 kom
je even helemaal tot rust.
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Net als Frankrijk mag Zuid-Afrika natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Op
slechts een half uur rijden van Kaapstad duiken de wijngaarden al op.
Sommige dateren al van 1600. Met meer dan twintig wijngaarden is West-
Kaap de grootste wijnregio van Zuid-Afrika, waaronder het populaire Stellen-
bosch, Franschhoek, Durbanville, Constantia en Helderberg. Cape Route 62
brengt je echter iets verder dan West-Kaap en biedt in plaats van de N2-
snelweg een sfeervoller alternatief, namelijk de provinciale R62. Cape Route

62 is met 850 kilometer een van
de langste wijnroutes ter wereld
en is een absolute aanrader als je
op zoek bent naar onbekendere
wijnregio’s.
Lokale favoriet: De Krans Moscato
Perle wijn, geproduceerd op een
van de oudste wijnboerderijen in
The Klein Karoo.
Hoteltip langs de route: Slaap in
het prachtige Oudtshoorn in het
viersterrenhotel Adley House.

CAPE ROUTE 62, ZUID-AFRIKA

Bulgarije is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest binnen de wijn-
industrie, maar het land lijkt herboren vanwege een new wave aan grote
wijnproducenten die hebben geïnvesteerd in het land. De complete Donau-
wijnroute brengt je door maar liefst twaalf wijnregio’s aan de oever van de
Donau. In Bulgarije brengt de route je langs de vijf wijnregio’s van het land.
Begin in Vidin aan de grens met Kroatië, dwars door het binnenland via
Veliko Tarnovo, Targovishte, Shumen en ga tot slot naar Varna, aan de kust
van de Zwarte Zee.
Lokale favoriet: de rode wijn Mavrud uit het zuidoosten van Bulgarije.
Hoteltip langs de route: slaap in driesterrenhotel Stambolov, midden in het
centrum van het pittoreske
Veliko Tarnovo.

DONAU-ROUTE, BULGARIJE

CARIBISCHE ROUTE, PUERTO RICO



Na de rosé van de Provence, de witte wijn van de Savoie
Mont-Blanc, de champagneroute en natuurlijk wijnhoofdstad
Bordeaux kies je dit jaar voor een alternatieve wijnroute in
Frankrijk. Zo vind je aan de Franse Middellandse Zeekust in
de regio Languedoc, vlak bij Montpellier, de wijngaarden van
Picpoul de Pinet. De naam ‘picpoul’ verwijst naar de kwaliteit
van de wijn die in je ‘bek’ (poule) ‘prikkelt’ (pic). Jarenlang
werd hier met name simpele, witte wijn van overrijpe druiven
gemaakt voor de vermout-industrie. Tegenwoordig maken de
wijnboeren uit deze streek frisse, ‘drinkbare’ wijnen. Aanbe-
volen route: van Frotignan via Montagnac en Lézignan-
Corbières tot aan Carcassonne.
Lokale favoriet: De Picpoul de Pinet van Domaine Guille-
marine. Zijn wijngaard ligt vlak bij een lagune waar oesters
worden gekweekt.
Hoteltip langs de route: Maak tussen Montagnac en
Corbières een stop bij het Château les Carrasses, voor wat
ultieme luxe.

PICPOUL DE PINET, FRANKRIJK
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De Canadese provincie Ontario is vooral bekend van de
Niagara-watervallen. Onder Canadezen geldt Ontario
als het mekka van de wijnproductie. Die vindt met
name plaats rond het Ontariomeer, een van de Great
Lakes. De laatste jaren hebben de lokale wijnmakerijen
rondom dit meer verschillende prijzen gewonnen, wat
de aandacht heeft getrokken van vele wijnliefhebbers.
Wijngaarden poppen hier en daar op de meest onver-
wachte plekken op, zoals aan de kust van Long Point.

Ook de moeite waard: de Twenty Valley
Wine Route in Lincoln, op ongeveer 60
kilometer van Toronto. Tijdens deze route
kun je maar liefst vijftig wijngaarden
bezoeken.
Lokale favoriet: Naast rosé, rode en
witte wijn specialiseert Ontario zich ook
in fruitwijnen, gemaakt van onder meer
appel, abrikoos, peer en aardbei.
Hoteltip langs de route: Het driesterren-
hotel Jordan’s House bevindt zich vlak bij
de Cave Springs Winery. Prijzen vanaf 76
euro per nacht.

TWENTY VALLEY WINE ROUTE,

ONTARIO, CANADA

Kroatië is in het bezit van 130 verschillende druivensoorten en toch is dit niet het eerste land dat je te
binnen schiet bij de gedachte aan wijn. De Kroatische toeristische dienst probeerde daar in 2010 verande-
ring in te brengen en opende de 30 kilometer lange Ozalj-Vivodina Wine Road, als onderdeel van een
gastronomische route. De Vivodina-wijnregio bevindt zich in het zuidwesten bij het Žumberak gebergte,
een paar kilometer van de Sloveense grens. Denk aan groene valleien, uitgestrekte wijngaarden, beboste
heuvels en pittoreske dorpjes. Er wordt hier al wijn geproduceerd sinds de middeleeuwen, maar de regio
lijkt in de laatste jaren weer herontdekt te zijn.
Lokale favoriet: Graševina, deze witte wijn wordt het meest geproduceerd in deze regio.
Hoteltip langs de route: Vila Vino, op 3 kilometer ten noorden van Vrhovac.

OZALJ-VIVODINA WINE ROAD, KROATIË


