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ROUTE 1 > SANTA CRUZ & ALFALFA p. 18
In Santa Cruz slenter je door de oudste straten en steegjes 
van Sevilla. Hier staan ook de grootste gotische kathedraal 
ter wereld en het beroemde Real Alcázar. In Alfalfa vind 
je authentieke tapasbars en hippe conceptstores.

ROUTE 2 > MACARENA & FERIA p. 38
In Macarena en Feria ontdek je de meer alternatieve kant 
van Sevilla, met zijn vintage boetieks en retrobars. Je 
komt ook langs talloze kerken gebouwd in mudejarstijl. Je 
kunt een stop maken bij de oudste bar van Spanje, El 
Rinconcillo.

ROUTE 3 > SAN LORENZO, MUSEO,  
LA CARTUJA & TRIANA p. 58
In deze volksbuurten zijn folklore en traditie nog spring
levend. Sommige tradities zijn religieus, maar in Triana 
ervaar je dat keramiek maken nog steeds als ambacht 
wordt beoefend. In La Cartuja bewonder je moderne 
kunst in een groot klooster.

ROUTE 4 > PRADO, EL PORVENIR &  
EL ARENAL p. 78
El Porvenir is een upcoming wijk waar vooral foodies hun 
hart kunnen ophalen. Via het Parque María Luisa en de 
Guadalquivir wandel je richting de hippe wijk El Arenal. 
Sla het mooiste Plaza de España van heel Spanje niet over. 

het beste van Sevilla in 4 routes
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LOCAL

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

In 2007 kwam ze bij 
toe val in Sevilla terecht 
en was ze direct verliefd. 
Die liefde is niet meer

overgegaan en sinds 
2009 woont Annika in 
de populaire wijk Triana. 
In het weekend gaat ze 
graag met vrienden naar 
een moderne gastrobar 
en een hip dakterras 
voor een drankje. 
Op zondag struint ze 
het liefst een van de 
gezellige merca dillos af.

Communicatie _ 
specialist & Change 
Manager

Sevilla

Annika Hamelink

TIME TO MOMO IN SEVILLA

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 dertienineendozijnwinkelstraten 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 SEVILLA!

Sevilla tiene un color especial ('Sevilla heeft een bijzondere kleur'), zeggen ze in 
Spanje. En dat ga jij zelf ondervinden! De stad is de bakermat van de traditionele 
flamenco en beroemd om zijn lekkere tapas en bijzondere monumenten gebouwd 
in mudejarstijl. Maar de bruisende hoofdstad van Andalusië heeft ook een mo
derne en meer hippe, alternatieve kant. Hoewel op veel gratis plattegronden de 
stad een kwartslag gedraaid wordt, volgt Sevilla van noord naar zuid de natuurlijke 
loop van de Guadalquivir. Een rivier met een belangrijke historische waarde, maar 
waaraan je ook lekker kunt loungen tot in de vroege uurtjes. Of je nu van traditie 
of van modern houdt, voor iedereen is er in Sevilla veel leuks te beleven. Wij 
laten je zien waar.

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 on
afhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar 
ook voor de informatie onze time to momo app en alle nieuwste tips, thema
routes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

ALGEMEEN

Get cultured

Best tips ever!
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's nachts goedgemaakt. Velen gaan dan nog laat de straat op voor een drankje. 
Van mei tot september zijn er daarom speciale terrazas de verano of zomer
terrassen. Het zijn tijdelijke cocktailbars, clubs of loungeterrassen waar je tot in 
de vroege uurtjes kunt genieten van het nachtelijke klimaat van Sevilla. De 
meeste terrazas de verano bevinden zich langs de rivier en in en om de parken 
van de stad. Kijk voor de leukste adressen op www.timetomomo.com.

Augustus is in Spanje bij uitstek een vakantiemaand en veel Sevillanen ont
vluchten de warmte van de stad. Veel winkels en restaurants zijn dan gesloten. 

FLAMENCO

In Sevilla is de traditie van de flamenco nog springlevend, vooral in de volkswijk 
Triana. De beroemde dans, zang en muziekstijl ontstond in het zuiden van Spanje 
door een verrassende mix van culturen, waaronder die van de Joden, de zigeuners 
en de oorspronkelijke Moorse bevolking. Sinds november 2010 wordt de fla
menco ook door Unesco erkend als cultureel erfgoed. Als je graag een voor
stelling wilt zien maar geen zin hebt in tourist traps, bezoek dan bijvoorbeeld:

PRAKTISCH

Met de vier 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 bezienswaar
dig heden, 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 uitgebreid te bezoeken, duurt één route maxi
maal 3 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 gege
vens 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.

TERRAZAS DE VERANO

In de zomer is het in Sevilla extreem warm. De temperaturen kunnen oplopen 
tot meer dan 45 graden. Als je Sevilla in de zomer bezoekt, zul je zien dat de 
meeste locals zich overdag niet op straat vertonen. Dat wordt 's avonds en 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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La Carbonería > dagelijks om 20.00 en 22.00 uur gratis shows;
Casa Anselma > elke dag jamsessies van flamencoartiesten;
Canela & Duende Flamenco Bar > trekt vooral in het weekend flamenco
lief hebbers;
CasaLa Teatro > een klein en intiem theater in de Mercado de Triana.

SEMANA SANTA

Tijdens Pasen staat Sevilla op z'n kop. Vanaf Palmzondag (de zondag voor Pasen) 
tot en met paaszondag zijn er dagelijks meerdere religieuze processies door de 
hele stad. Tijdens deze Semana Santa (paasweek) worden altaren met afbeel
dingen van de lijdensweg van Jezus Christus door het centrum in de richting van 
de kathedraal gedragen. Er lopen soms wel honderden boetedoeners in de 
processies mee.

Er komen elk jaar vele duizenden bezoekers naar Sevilla om de Semana Santa 
mee te maken. Het is dan ook een heel bijzondere gewaarwording. Houd er wel 
rekening mee dat de meeste monumenten en winkels in het centrum gedurende 
de hele week 's middags gesloten zijn. Veel bars en restaurants in het centrum 
hebben een speciaal Semana Santamenu om de drukte het hoofd te kunnen 
bieden. Bovendien worden veel straten afgesloten en kun je alleen op specifieke 
punten oversteken. Voor actuele informatie over de Semana Santa van Sevilla 
kun je terecht op www.timetomomo.com. 

LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA

De Feria de Abril de Sevilla is een traditioneel en folkloristisch feest dat meestal 
twee weken na Pasen plaatsvindt. Op het Feriaterrein in de wijk Los Remedios 
worden duizenden casetas (een soort feesttenten) opgebouwd, elk met hun eigen 
leden, cateraar en gasten. Alle vrouwen dossen zich uit in kleurrijke flamenco
jurken en dansen met elkaar of met mannen, die doorgaans in pak gekleed zijn. 
In de middaguren laat men zich graag in paard en wagen over het terrein rijden 
om af en toe te stoppen voor een bezoek aan familie of vrienden in een van de 
casetas.

De Feria de Sevilla wordt al sinds 1847 gevierd en is de oudste en de meest 
traditionele van alle ferias. Sevillanen zijn daar erg trots op en houden van een 
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beetje privacy. Daarom is het voor buitenstaanders lastig om een open bare caseta 
te vinden en zo van het feest te genieten. Op www.timetomomo.com vind je 
de exacte locatie en openingstijden van de openbare casetas.

NATIONALE FEESTDAGEN

Sevilla viert een aantal officiële feestdagen waarop vrijwel alle winkels gesloten 
zijn. Naast de variabele feestdagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Sacra
mentsdag krijgen Sevillanen ook tijdens de Feriaweek vaak een dag vrij. De 
overige feestdagen zijn:

1 januari > Nieuwjaarsdag
6 januari > Driekoningen
28 februari > Dag van Andalusië
1 mei > Dag van de Arbeid
30 mei > San Fernando
15 augustus > MariaHemelvaart
12 oktober > Nationale feestdag
1 november > Allerheiligen
6 december > Dag van de Grondwet
8 december > Maria Onbevlekte Ontvangenis
25 december > Kerstmis

Verder zijn veel winkels en instellingen tijdens de Semana Santa en de Feria 
's middags gesloten.

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Sevilla echter regelmatig. We houden de routes 
en adresgegevens zoveel mogelijk uptodate en in onze digitale producten zie 
je dat meteen terug. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te 
herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb 
je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen 
kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op 
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

ALGEMEEN




