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ROUTE 1 > SOL, PLAZA MAYOR & 
HUERTAS p. 18
Sol is het hart van de stad. Bezoek het Plaza Mayor en 
de winkelstraten en het échte Madrid in de straatjes 
eromheen. Kom dan bij in een leuk café in Huertas.

ROUTE 2 > LAVAPIÉS & LA LATINA p. 38
Lavapiés is de multiculturele wijk van Madrid en helemaal opgebloeid. 
Het Museo Reina Sofía met werken van Picasso en Dalí is hier een must 
see. In La Latina wemelt het van de tapasbarretjes.

ROUTE 3 > PASEO DEL PRADO, RETIRO & BARRIO 
SALAMANCA p. 58
Paseo del Prado is de museumstraat. Ernaast vind je het Retiro, een enorm 
park om in te wandelen. Salamanca is een chique wijk met luxe winkels.

ROUTE 4 > CHUECA & MALASAÑA p. 78
Chueca is de favoriete wijk van de LGBTI+-community. 
Er zijn veel fijne boetieks, bars en overdekte markten, 
maar voor de écht alternatieve vintagewinkels en hippe 
barretjes ga je naar Malasaña.

ROUTE 5 > CASA DE CAMPO, PLAZA DE 
ESPAÑA & PALACIO REAL p. 98
In het park Casa de Campo en langs de rivier kun je wandelen of fietsen. 
Bezoek het Palacio Real en loop door de wijk Conde Duque met straatjes 
vol aparte winkels en restaurants.

ROUTE 6 > PLAZA CASTILLA, NUEVOS MINISTERIOS & 
CHAMBERÍ p. 118
Paseo de la Castellana loopt dwars door het zakendistrict. Bezichtig de 
wolkenkrabbers en het Santiago Bernabéu en wandel door Chamberí.

het beste van madrid in 6 routes



2

LOCAL

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Kwam voor een jaartje
naar Madrid, maar dat 
werden er vijftien.
Marloes geniet van het

heerlijke eten – dat kan 
elke week op een
nieuwe plek. Bevriende 
Madrilenen noemen 
haar de wandelende 
restaurantgids. Ze zoekt 
én vindt steeds weer 
iets bijzonders: een 
winkel, dakterras of 
café, gloednieuw en 
echt de moeite waard.

Lerares op  
Nederlandstalige 
basisschool

Madrid

Marloes 
Vaessen

TIME TO MOMO IN MADRID

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR MADRID!

Jij gaat Madrid ontdekken! In deze stad valt zo veel te beleven. Natuurlijk wil je 
het Palacio Real bekijken en de kunst bewonderen in het Museo del Prado en 
Museo Reina Sofía.. Fietsen langs de rivier of door een van de vele parken. 
Vintage shoppen in Malasaña. Maar je wilt ook het echte Spaanse leven proeven. 
’s Ochtends vroeg churros eten, een caña y tapa in La Latina, in Mercado San 
Miguel heerlijke dingen proeven, een mojito bij zonsondergang op een van de 
vele dakterrassen. Heb je dan nog energie over? In Madrid kun je nog de hele 
nacht door...

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

ALGEMEEN

Experience the 
local lifestyle

Best tips ever!



54

ongeveer 14.00 uur. Vervolgens openen ze weer van 17.00 tot 21.00 uur. In 
meerdere grotere straten in het centrum zijn de winkels elke zondag open en 
sluiten ze ook tussen de middag niet. In restaurants kun je van 13.00 tot 16.00 
uur terecht voor de lunch. Dineren doe je vanaf 20.30 uur. De keuken sluit vaak 
rond 0.00 uur, maar het restaurant blijft meestal nog wel een of twee uur langer 
open. In augustus veranderen vaak alle openingstijden en is het aan te raden om 
dit van tevoren even na te kijken.

Spanjaarden eten vaak buitenshuis. Dat is dan ook te zien aan de enorme hoe-
veelheid cafés en restaurants. Veel barretjes openen ’s ochtends, zodat je hier 
op Spaanse wijze kunt ontbijten met koffie en een bollo (croissant of ander luxe 
deeggebak) of een tostada con tomate. Een typisch Madrileens ontbijt bestaat 
uit koffie met churros. De lunch is meestal een warme maaltijd. Veel restaurants 
serveren een menu del día (lunchmenu) van ongeveer 12 euro. In veel barretjes 
zijn bocadillos (belegde stokbroodjes) en tapas, ook wel pinchos genoemd, 
verkrijgbaar. Deze tussendoortjes kun je de hele dag door eten, maar de echte 
tijd voor tapas is in de vroege avond. Het diner vindt dan laat op de avond plaats, 

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad 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 uitge-
breid te bezoeken, duurt één route maximaal drie uur. De afstand in kilometers 
vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

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

HET SPAANSE RITME

Het Spaanse levensritme verschilt nogal van wat we in Noord-Europa gewend 
zijn. De openingstijden van de winkels zijn afwijkend en ook wordt er op andere 
tijden gegeten. De winkels zijn over het algemeen geopend van 10.00 tot 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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vaak pas na 21.00 uur. Ook dan eten veel Spanjaarden verschillende tapas of 
raciones (grotere porties, met meerdere personen te delen) als avondmaal.

FESTIVALS & EVENEMENTEN

Los Reyes Magos – januari (www.esmadrid.com)
Driekoningen wordt in Spanje groots gevierd. Op 5 januari vindt er een grote 
straatparade plaats met de drie koningen, die van Nuevos Ministerios naar Plaza 
Cibeles over de Paseo de Castellana lopen.

Arco Madrid – februari (www.ifema.es/en/arco-madrid)
Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen in februari; dan vindt de jaarlijkse 
internationale modernekunstbeurs Arco plaats. Deze beurs heeft zowel nationaal 
als internationaal veel aanzien en dat blijkt wel uit het aantal deelnemers: zo’n 
250 galeries uit 30 verschillende landen.

Documenta Madrid – mei (www.documentamadrid.com)
Op dit filmfestival in mei staan documentaires centraal. Een hele week lang 
worden ontzettend veel internationale films in originele versie vertoond, met 
Spaanse en Engelse ondertiteling.

PHotoEspaña – zomermaanden (www.phe.es)
Dit internationale festival richt zich op fotografie en visuele kunsten en vindt 
onder andere plaats in Madrid. Tijdens PHotoEspaña kun je de mooiste foto’s 
van nationale en internationale fotografen bekijken, op verschillende locaties in 
de stad. Jaarlijks komen ruim 500.000 bezoekers op deze tentoonstelling af.

Veranos de la Villa – zomermaanden (www.veranosdelavilla.com) 
Dit Madrileense zomerfestival kent meer dan honderd shows: muziek, dans, 
film, theater, opera, zarzuela (operette) en circusvoorstellingen. De voorstellingen 
vinden niet alleen plaats op verschillende populaire, historische podia in de stad, 
zoals centrum Conde Duque, de Jardines de Sabatini, Centro Cultural de la Villa 
en het Teatro Español, maar ook in diverse wijken van Madrid en op pleinen en 
straten. Sommige voorstellingen zijn gratis.
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Orgullo Gay – juli (www.madridorgullo.com)
De jaarlijkse Orgullo Gay, oftewel de Gay Parade, vindt plaats begin juli in onder 
andere de wijk Chueca. De hele week voorafgaand aan de parade worden er tal 
van concerten en activiteiten georganiseerd.

Fiestas de Agosto – augustus (www.esmadrid.com)
Begin augustus maken Lavapiés en La Latina zich klaar voor de bekendste 
feesten van Madrid: de fiestas de San Cayetano, San Lorenzo en Virgen de la 
Paloma. Wedstrijden, dans, concerten en vooral veel eettentjes vullen de straten 
van deze typische Madrileense wijken. Deze feesten worden afgesloten met een 
processie waarin het schilderij Virgen de la Paloma de hoofdrol speelt.

NATIONALE FEESTDAGEN

Op een aantal belangrijke dagen zijn de meeste winkels gesloten, evenals een 
deel van de horecagelegenheden. Musea handhaven tijdens nationale feestdagen 
de openingstijden van een zondag. Naast Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, 
Pinksteren en Hemelvaart kent Madrid de volgende feest- en gedenkdagen:

1 januari > Nieuwjaarsdag
6 januari > Driekoningen
19 maart > Sint-Jozef (San José)
1 mei > Dag van de Arbeid
2 mei > Dag van de ‘Comunidad’ (provinciale feestdag)
15 mei > Feest van de stadspatroon (San Isidro)
23 juni > Sacramentsdag
25 juli > Naamdag van de heilige van Spanje (Santiago el Mayor)
15 augustus > Maria-Hemelvaart
12 oktober > Nationale Feestdag van Spanje
1 november > Allerheiligen
9 november > Feest van de stadspatrones (Almudena)
6 december > Dag van de grondwet
8 december > Maria Onbevlekt Ontvangen
25 december > Kerstmis
 
In juli en augustus worden, vanwege de vakantie, winkeltijden vaak aangepast.
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