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ROUTE 1 > SEVILLA p. 18
De hoofdstad van Andalusië staat bekend om de 
traditionele flamenco en de bijzondere monumenten 
gebouwd in mudejarstijl. Maar de stad heeft ook een 
hippe, alternatieve kant.

ROUTE 2 > MÁLAGA p. 38
Málaga is een veelzijdige stad. Je vindt er een mooi 
historisch centrum met interessante bezienswaardigheden 
en leuke boetiekjes. Door de locatie aan de kust heeft Málaga bovendien 
een heerlijk strand met toffe strandtenten.

ROUTE 3 > GRANADA p. 58
De sporen van de Moorse overheersing van Andalusië 
zijn nog duidelijk zichtbaar in Granada. Niet te missen in 
deze stad is het Alhambra, een van Spanje's beroemdste 
bezienswaardigheden.

ROUTE 4 > CÓRDOBA p. 78
Córdoba staat onder meer bekend om de vele Islamitische gebouwen, 
waarvan de Mezquita de beroemdste is. In deze compacte stad vind je 
mooie pleinen en knusse patio's.

ROUTE 5 > VAN SEVILLA NAAR RONDA p. 98
Naast mooie steden heeft Andalusië nog iets wat je niet 
mag missen: de witte dorpen. Volg de autoroute langs 
de kust en je komt langs de mooiste dorpjes en stranden.

het beste van ANDALUSIË in 5 routes



4

PRAKTISCH

Met de vijf routes in deze gids kun je te voet of met de auto en in je eigen tempo 
de leukste steden en dorpen van Andalusië ontdekken. De routes leiden je langs 
musea en bezienswaardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt 
eten en drinken, shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichts-
kaart voor in de gids kun je zien door welke plaatsen de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitgebreid 
te bezoeken, duurt één wandelroute maximaal 3 uur. De afstand in kilometers 
vind je boven de routebeschrijving.

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgege-
vens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde 
prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de 
reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet. 

Spaanse adressen hebben soms de toevoeging s/n achter de straatnaam staan. 
Dit staat voor sin numero en komt voor bij gebouwen zonder huisnummer. 

SPAANSE EETGEWOONTES 

Het ontbijt is in Andalusië niet erg uitgebreid. De Spanjaarden nemen vaak hun 
ontbijt in een bar in de vorm van een cafe con leche (koffie met melk), zumo 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN

Amazing views!
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 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN

 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN
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legenda

17

ALGEMEEN

AAN ZEE 

La Barraquilla, verse vis eten in 
een bouwkeet aan zee > p. 119 

Het mooie Playa de la Barrosa 
in Cádiz > p. 110

Beleef de zonsondergang bij 
Chiringuito El Atenas > p. 106

Heerlijk eten aan het strand bij El 

Timón de Roche > p. 106

Tito´s Beachclub aan het strand 
van Mojácar > p. 117

'Caribische' stranden Playa de 

Los Genoveses en Playa Mónsul 

> p. 118

Een flinke klim waard: Playa de 

los Muertos > p. 118

Playa de Bolonia, een mooi 
strand in Tarifa > p. 110

Fijn zandstrand Playa El Portíl in 
Huelva > p. 122

Een vers visje bij 
strandtent Chiringuito Mami 

Beach > p. 49
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ROUTE 1 > SEVILLA

16  Soho Benita is een collectief van conceptstores dat local design & art een plek 
wil bieden in Sevilla. In de winkels vind je onder andere kunst, mode, accessoires, 
design en boeken. 
calle santillana, calle pérez galdós & calle alonso el sabio, www.sohobenita.com, 

telefoon 954561829, open 10.00-14.00 & 17.00-21.00 (tijden kunnen variëren per 

winkel), bus c5 ponce de león, 27, 32 imágen

17  Urban art is hot en daar speelt Delimbo goed op in. Achter in de zaak is een 
expositieruimte gecreëerd waar verschillende internationale kunstenaars hun 
werken tentoonstellen en verkopen. Naast kunst kun je er ook terecht voor 
hippe mode en accessoires van merken als The Quiet Life, By Parra, HUF en 
Lazy Oaf.
calle pérez galdós 1acc, www.delimbo.com, telefoon 955294188, open di-za 11.00-

14.00, bus c5 ponce de león, 27, 32 imágen

18  Bij La Importadora Shop & Gallery vind je antiek meubilair, vintage decoratie 
en designermode tegen een betaalbare prijs. De kunstzinnige inrichting alleen 
al is een reden om een kijkje te gaan nemen. Bovendien zijn er altijd exposities 
van jonge kunstenaars.
calle pérez galdós 2, fb laimportadora, telefoon 954561829, open ma-vr 10.30-13.30 

& 17.30-20-30, za 11.00-14.30, bus c5 alfalfa

20  In dit piepkleine winkeltje wordt prachtige vintage kleding en accessoires 
uit de jaren 40 en 50 verkocht. Eigenaar Abelardo is een excentrieke stylist die 
zich met hart en ziel toelegt op het kleden van zijn ‘muzen’, ofwel alle vrouwen 
die zijn winkel Intrusa (wat 'indringster' betekent) binnenstappen. Naast mode 
vind je er ook originele interieurdecoratie. Je gaat ge garandeerd met een uniek 
item naar huis!
calle regina 4, fb intrusa, telefoon 854552334, open ma-vr 10.00-14.00 & 17.00-20.30, 

za 10.00-20.30 & zo 12.00-20.30, bus 27, 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

17

Made in 
Sevilla
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BEZIENSWAARDIGHEDEN

2  Nadat Granada in 1492 door christenen was heroverd, viel het besluit om 
een grote kathedraal op de plaats van de belangrijkste moskee van de stad te 
bouwen: de Catedral de Granada. Het resultaat is een zeer groot en imposant 
kerkgebouw in een mix aan stijlen, van gotisch tot renaissance. Het gebouw is 
115 meter lang en 67 meter breed. Bekijk zeker het ronde priesterkoor van Siloé 
in renaissancestijl, een van de architectonische hoogstandjes van de kathedraal.
plaza de las pasiegas, www.catedraldegranada.com, telefoon 958222959, open ma-

za 10.00-1.30, zo 15.00-17.45, entree € 5, bus c1, sn1, sn4

3  Naast de Kathedraal ligt de koninklijke grafkapel Capilla Real uit 1517. Konin-
gin Isabella en Koning Ferdinand besloten op 13 september 1504 dat Granada 
hun laatste rustplaats zou worden en tekenden die dag het bevelschrift voor de 
bouw van de Capilla Real. Naast het marmeren graf van het katholieke konings-
paar Ferdinand en Isabella vind je hier ook de graven van koningin Juana 'la Loca' 
(de Waanzinnige) en haar man, koning Felipe 'el Hermoso' (de Mooie). In de 
kapel zit een klein museum met stukken uit de kunstcollectie van koningin 
Isabella, waaronder een werk van Botticelli.
calle oficios s/n, www.capillarealgranada.com, telefoon 958227848, open ma-za 

10.15-18:30, zo 11.00-18.00, entree € 5, bus c1, sn1 sn4

8  Een bezoek aan het Alhambra is een must wanneer je in Granada bent. Het 
complex, gebouwd tussen de 8e en 14e eeuw, bestaat onder andere uit ver-
schillende paleizen, torens en een fort van de Moorse heersers van het koninkrijk 
Granada in Andalusië. De Moorse invloeden vind je door het hele complex terug 
in schitterende versieringen. Trek minimaal een halve dag uit om door het 
Alhambra en zijn tuinen te dwalen. Koop van tevoren wel je tickets online om 
de lange wachtrijen te vermijden.
calle real de la alhambra, www.alhambra-patronato.es, telefoon 958027971, open 

dagelijks apr-half okt 8.30-20.00, half okt-mrt 8.30-18.00, entree € 14, bus c3

11  Het Generalife paleis en tuinen vormden het zomerverblijf van de Nasridische 
sultans van Granada. In 1302 startte de regering van Mohammed III met de 
bouw van het paleis en de tuinen. Deze tuinen zijn dan ook de oudste nog 

ROUTE 3 > GRANADA

Granada  by night



CÓRDOBA

1  La Lola
2  Salón de Té
3  Mezquita Catedral
4  Tour met paard en wagen
5  Bodegas Mezquita Céspedes
6  Puerta del Puente
7  Puente Romano
8  Torre de la Calahorra & Museo 

Vivo de al-Andalus
9  Alcázar de los Reyes 

Cristianos
10  Los Patios de Córdoba
11  La Posada del Caballo Andaluz
12  Abanicos Disimusa
13  Museo Taurino de Córdoba
14  Sinagoga de Córdoba
15  The Hippie House
16  Plaza de Toros de los Califas
17  Mesón la Venta
18  Jardines de la Merced
19   Trucco
20  Plaza de las Tendillas
21  Pan & Fusion
22  Ostin Macho
23  Museo Arqueológico de 

Córdoba
24  Elektrik Fietsverhuur
25  Rafalete
26  Plaza de la Corredera
27  Mercado de la Corredera
28  Bodegas Campos
29  Julio Romero de Torres 

Museum
30  Posada del Potro Centro 

Flamenco Fosforito
31  La Bicicleta
32  Sojo Ribera
33  Buonisssimo Heladería 

Artesanal
34  Hammam Al Ándalus

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
MEZQUITA CATEDRAL + ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS + 

PUENTE ROMANO + LOS PATIOS DE CÓRDOBA + TORRE DE LA 

CALAHORRA

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Meet the locals

TIPS
// Zeker doen als je voor het 

eerst in Córdoba bent
// Leuk voor zondag 

vanwege de vele 
bezienswaardigheden

// Goed om op de 
fiets te doen

ROUTE 4
CÓRDOBA

OVER DE ROUTE
Deze wandeling begint in het oude centrum, zodat je de topbezienswaardig-
heden van Córdoba zoals de Mezquita meteen kunt afvinken. Na deze culturele 
highlights en mooie patio's loop je door een nieuwere wijk richting de stieren-
arena. Geniet van het groen in de verschillende parken, waarna je uitkomt in het 
winkelgebied en op de mooie, gezellige plazas met leuke terrasjes. De route 
eindigt bij de Guadalquivir-rivier. 

dE stad
De stad Córdoba ligt vrij centraal in Andalusië, in de vallei van de Guadalquivir-
rivier. Door de eeuwen heen hebben er verschillende volken gewoond, van de 
Romeinen die de stad oprichtten tot de Arabieren die vanuit deze stad het uitge-
strekte Kalifaat Córdoba bestierden. Nog altijd vind je in Córdoba veel gebouwen 
die getuigen van deze verschillende periodes. Niet vreemd dus dat het historisch 
centrum van de stad in 1984 is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

De wijk Catedral in het centrum is vernoemd naar de parel van Córdoba: de 
beroemde Mezquita. Het is een van de vele islamitische bouwwerken die je in 
de stad tegenkomt. In deze wijk grenzend aan de Guadalquivir-rivier vind je 
verder de ene na de andere bezienswaardigheid, van de oude toegangspoort 
Puerta del Puente tot de Romeinse brug Puente Romano en de Sinagoga de 

Córdoba. 

San Basilio, in het westen van het historisch centrum, is een wijk die vooral 
bekend staat om het paleiselijk onderkomen Alcázar de los Reyes Cristianos, 
met indrukwekkende tuinen vol waterpartijen en weelderige begroeiing.

En of je nu van stierenvechten houdt of niet: een bezoek aan de Plaza de Toros 

de los Califes is in Córdoba niet te missen. In de wijk Centro Comercial vind je 

vooral winkels, zoals het grote Spaanse warenhuis El Corte Inglés. De meeste 
vind je in de straten ten zuiden van de Avenida Ronda de los Tejares. In de 
wijk San Francisco Ribera, in het oosten van het centrum, werd vroeger 
volop handel gedreven. Er waren toen veel posadas (herbergen). Met de 
komst van de trein werd het commerciële hart naar het noorden verplaatst, 
waardoor ook de herbergen verdwenen. Eentje die nog overgebleven is, is 
Posada del Potro, nu een flamenco-museum. 

78
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19  Ronda, een van de witte dorpjes uit Andalusië, staat onder andere bekend om 
zijn bruggen. Puente Nuevo is de bekendste én een van de bekendste bouw-
werken van heel Spanje. Hoewel Puento Nuevo 'nieuwe brug' betekent, is hij 
helemaal niet zo nieuw; de brug werd geopend in 1793. Maar hij wordt zo ge-
noemd omdat hij nieuwer is dan de Puente Viejo uit 1616. De Puente Nuevo 
overbrugt samen met twee andere bruggen El Tajo, een kloof van tientallen 
meters diep die Ronda in tweeën splitst. Het duurde bijna veertig jaar om de 
89 meter hoge brug te bouwen. Vanaf Camino de los Molinos heb je er het 
mooiste zicht op.
puente nuevo, ronda, treinstation ronda

20  De stierenarena Real Maestranza de Caballería de Ronda is een van de 
oudste van heel Spanje. Hij ligt vlak bij de Plaza de España in Ronda en het gebouw 
is op zichzelf al indrukwekkend, zo'n witte kolos midden in de stad. Ga er zeker 
even naar binnen, want onder de arena tref je het Museo de la Tauromaquia. 
Tijdens je museumbezoek kom je alles te weten over de traditionele Spaanse 
volkssport stierenvechten. 
calle virgen de la paz 15, ronda, www.rmcr.org, telefoon 952874132, open di-zo 10.00-

15.00, entree € 8, treinstation ronda, 

ETEN & DRINKEN

4  Wil je wat lekkere Spaanse dranken ontdekken, ga dan langs bij Bodegas Tío 

Pepe in Jerez de la Frontera. Tijdens een tour kun je hier verschillende van hun 
Finos proeven, sherry-achtige wijnen met een hoger alcoholpercentage. Leuk om 
te combineren met een bezoek aan de stad. De flessen van Bodegas Tio Pepe 
herken je aan het logo met de fles met gitaar en hoed. 
calle de manuel maría gonzález 12, jerez de la frontera, www.tiopepe.com, telefoon 

956357016, open ma-za 11.30-14.00 & 15.30-18.00, zo 11.30-14.00, prijs tour vanaf € 16

5  Een etentje bij Aponiente zul je niet gauw vergeten. Dit restaurant met drie 
Michelinsterren serveert een vast menu met vooral alles wat de zee te bieden 
heeft. Maar dan op een manier bereid zoals je het nog nooit gegeten hebt. Nog 
een paar pluspunten: de bijzondere locatie in een oude getijdenmolen en de 

ROUTE 5 > VAN SEVILLA NAAR RONDA20 19



113

13  Vanaf Tarifa, de meest zuidelijke stad van Spanje, kun je zwaaien naar 
Marokko. Het ligt maar zo'n 14 kilometer hiervandaan. De permanente wind en 
een paradijselijk zandstrand maken dit tot de mooiste plek van Europa om te 
wind-, golf- en kitesurfen. Door die surfvibe is het eens zo rustige vissersstadje 
omgetoverd tot een levendige plek met volop hippe bars. Twintig kilometer ten 
noorden van Tarifa ligt het Playa de Bolonia, een heerlijk strand waar je, weg van 
de drukte van Tarifa, een duik in zee kunt nemen. Deze pure plek met kristal-
helder water en fijn wit zand is een van de schoonste en mooiste stranden in 
de regio.
playa de bolonia, tarifa, busstation tarifa, playa de bolonia alleen per auto bereikbaar

15  Om de rich and famous onder het genot van een drankje te kunnen spotten, 
ga je naar de mondaine haven van Marbella: Puerto Banús. Hier kun je lekker 
mensen kijken op een van de vele terrassen of langs de miljoenenjachten flaneren. 
Je kijkt hier je ogen uit van zóveel luxe! 
puerto banús, marbella, bus 1 cines puerto banús

17  Het pad El Caminito del Rey werd in 2000 nog gesloten omdat het bekend 
stond als het meest gevaarlijke ter wereld, maar in 2015 werd het na een flinke 
renovatie heropend. Sindsdien kun je de route van 7,7 km weer veilig bewan-
delen. Het Caminito del Rey (Koningspad) dankt zijn naam aan koning Alfonso 
XIII. Hij liet rond 1901 het pad aanleggen om de aanvoer van bouwmaterialen 
voor de Conde del Guadalhorce-dam makkelijker te maken. Op de route heb je 
een geweldig uitzicht op bergen, blauwe meren en restanten van het oude 
wandel pad. Sommige delen van de route zijn van glas, waardoor je de meer 
dan honderd meter diepe El Chorro-kloof onder je ziet liggen. Reserveer vooraf 
tickets; dagelijks mogen maar zo’n 1.100 mensen het pad op. Goed om te weten: 
entree is voor kinderen vanaf acht jaar.
el caminito del rey, www.caminitodelrey.info, telefoon 951434215, open di-zo 9.30-

17.00, entree € 10, alleen per auto bereikbaar 

ROUTE 5 > VAN SEVILLA NAAR RONDA3
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Ride the waves


