
ALGEMEEN

Let your feet 
take you there

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

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

eten – dat kan elke 
week op een nieuwe 
plek. Zelfs bevriende 
Madrilenen noemen 
haar de wandelende 
restaurantgids. Ze is 
altijd op zoek naar iets 
bijzonders. En negen 
van de tien keer vindt 
ze een winkel, dakterras 
of café.

LOCAL

madrid

lerares op nederlands-
talige basisschool

Marloes vaessen

Best tips ever!
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TIME TO MOMO IN MADRID

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. 
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje 
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun mooie stad alleen 
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, 
terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste concept-
stores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience. 
100% GOOD TIME!

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 
Reina Sofía. Fietsen langs de rivier of door een van de vele parken. Vintage shop-
pen in Malasaña. Maar je wilt ook het echt 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...

OVER TIME TO MOMO

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, win-
kels 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 onaf-
hankelijke 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.
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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, maar ervaar het échte Madrid in de straatjes 
eromheen. Kom daarna bij in een leuk café in Huertas.

ROUTE 2 > LAVAPIÉS & LA LATINA p. 38
Lavapiés is de multiculturele wijk van Madrid en helemaal 
in opkomst. 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 dé gay-wijk. 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



SOL, PLAZA MAYOR & 
HUERTAS

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ LA PUERTA DEL SOL + MERCADO DE SAN MIGUEL + PLAZA MAYOR 

+ HAMMAM AL ÁNDALUS + MADRID CHOCOLATERÍA SAN GINÉS

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

Much to do, more to see

TIPS
// Zeker doen als je voor 
het eerst in Madrid bent
// Is iedere dag van de 

week leuk
// Te druk om fijn te 

kunnen fietsen

ROUTE 1
SOL, PLAZA MAYOR & HUERTAS

OVER DE ROUTE
Tijdens deze wandeling verken je het centrum van Madrid met z’n drukke straten 
en vele bezienswaardigheden. Onderweg kom je een aantal van de toeristische 
hoogtepunten tegen, maar wie goed kijkt, ontdekt ook het oude Madrid. De route 
is niet heel lang, maar er is zo veel te zien dat je er zeker een dag voor uit kunt 
trekken.

dE wijken
La Puerta del Sol, of kortweg ‘Sol’, vormt het hart van de stad. Hier is het druk 
met winkelend publiek, zakenlui, straatartiesten en toeristen. Op het plein vind 
je Kilómetro Cero, het nulpunt van Spanje. Vanaf hier worden alle afstanden in 
het land gemeten. 

Sol is bij Spanjaarden vooral bekend vanwege de duizenden feestgangers die 
hier op 31 december samenkomen om oud en nieuw te vieren. De twaalf 
klokslagen van het Casa de Correos markeren het nieuwe jaar en worden op 
televisie uitgezonden. De traditie is om bij elke klokslag een druif te eten.

Ook op de Gran Vía, ten noorden van Sol, is het een drukte van belang. De 
honderd jaar oude avenue biedt een keur aan flitsend verlichte winkels, bars, 
klassieke bioscopen en theaters.

Op en rond het Plaza Mayor zul je niet aan de toeristen ontkomen, maar wie door 
de kleine straatjes slentert en goed om zich heen kijkt, ervaart het Madrid van 
weleer. Stop bijvoorbeeld even bij de ouderwetse fourniturenwinkels in Calle de 

Pontejos en bij de winkeltjes met religieuze artikelen in Calle de Bordadores. 
Tijdens Madrileense fiestas, zoals San Isidro, spot je zelfs nog een enkele local in 
klederdracht.

In Huertas, ten zuiden van Sol, vind je een wisselend aanbod van kleine, 
aparte winkeltjes, maar ook handeltjes die al decennialang meegaan. Rond-
om het Plaza de Santa Ana zitten niet alleen veel hippe restaurants en 
bars, maar ook gezellige traditionele zaakjes. Wil je beroemde Madrilenen 
spotten? Ga dan naar ME Madrid. Voor de lekkerste ijsjes ga je naar 
Heladeria Ricci en bij traiteurzaak Casa González kun je terecht voor 
heerlijke wijnen, kazen en vleeswaren.
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1  Círculo de Bellas Artes
2  Edificio Metrópolis
3  Mercado de la Reina
4  Kling
5  Oratorio de Caballeros de Gracia
6  Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando
7  La Puerta del Sol
8  Jardín Secreto de Salvador 

Bachiller
9  Santería Milagrosa
10  Maty
11  Monasterio de las Descalzas 

Reales
12  Casa de las Alhajas
13  Iglesia de San Ginés
14  Chocolatería San Ginés
15  Teterimundi, Tea Time
16  Plaza Mayor
17  Mercado de San Miguel
18  Emma Cocina
19  Tablao Las Carboneras
20  El b_US
21  Tierra
22  Capilla de la Bolsa
23  Hammam Al Ándalus
24  Cortezo Yatai Market
25  Saporem
26  L'Artisan
27  Teatro Español
28  ME Madrid
29  El jardín del Ángel
30  Heladería Ricci
31  The Corner
32  La Veintinueve
33  Casa González
34  Adhoc
35  Rayén Vegano
36  Peseta
37  Maceiras
38  Museo Lope de Vega
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START

FINISH

 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN

 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN

 >> LEUK OM TE DOEN

legenda
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ROUTE 3 > PASEO DEL PRADO, RETIRO & BARRIO SALAMANCA

ROUTEBESCHRIJVING 3 (ca. 8,2 km)

Vlak bij metrohalte Retiro kun je met een ontbijt van Magasand alvast opladen 
voor een culturele ochtend 1 . Loop daarna de hoek om naar Puerta de Alcalá 2  
en sla C/ de Acalá in richting Palacio de Linares 3  en Plaza de Cibeles 4  met 
het Palacio de Cibeles 5 . Sla links de Paseo del Prado in. Hier vind je het Museo 
de Artes Decorativas 6  en het Museo Naval 7 . Als je het plein oversteekt, kom 
je uit bij Museo Thyssen-Bornemisza 8 . Ga verder over de Paseo del Prado en 
bezoek het gelijknamige museum 9 . Achter het gebouw, aan Plaza de Murillo, 
bevindt zich de ingang van de Real Jardín Botánico 10 . Steek daarna de straat 
over naar C/ Moratín en sla linksaf C/ Fúcar in om een hapje te eten bij Azul de 
Fúcar 11 . Via C/ Gobernador kun je een gratis tentoonstelling bezoeken 12  en de 
verticale tuin bekijken. Loop vervolgens over de boekenmarkt in C/ de Claudio 
Moyano. Aan het einde van de straat vind je de ingang naar het Parque del Buen 
Retiro 13 . Loop zigzaggend richting Palacio de Cristal 14 , terwijl je geniet van de 
straatartiesten. Aan Paseo de Colombia kun je een bootje huren 15 . Verlaat het 
park en steek C/ O'Donnell en Alcalá over langs Casa Árabe en loop de chique 
straten van Salamanca in via C/ de Velázquez om te shoppen, maar eerst nog 
wat gezonds te eten 16 . Ga links in C/ de Villanueva en rechts bij C/ de Claudio 
de Coello. Hier en in C/ Jorge Juán en de zijstraten kun je prima winkelen 17  18  
19  20  21  en heb je een overdekte markt en eettentjes voor het uitkiezen 22 . Shop 
verder bij Malaba 23  en Tre's 24  en neem daarna een pauze: een massage bij 
Fariolen 25  en een tapa bij Lateral 26  in C/ de Velázquez. Sla rechtsaf in C/ de 
Padilla en kijk welke voorstelling je kunt bekijken 27 . Loop verder en sla linksaf 
bij C/ de Castelló en ga weer links bij C/ de Juan Bravo om te shoppen bij Apia 
28 . Loop verder tot C/ de Claudio Coello en sla rechtsaf in C/ de Padilla om wat 
te eten op het terras van Donde Monica 29 . Via C/ Serrano waar je met creditcard 
nog even kunt shoppen door naar het Museo Arqueo lógico Nacional 30 , de 
Biblioteca Nacional 31  en Plaza de Colón 32 . Bij Platea stop je om wat te drinken 
en eten op deze gourmetmarkt 33 . Ga je liever uitgebreid tafelen? Ga dan via 
Paseo de la Castellana, C/ de Génova en C/ Zúrbano naar de laatste drie adres-
sen 34  35  36 .
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BEZIENSWAARDIGHEDEN

1  Het Círculo de Bellas Artes werd begin 20e eeuw gebouwd door de 
Spaanse architect Antonio Palacios. Nu is het een cultureel centrum met diverse 
expositieruimtes. Voor een drankje met een schitterend uitzicht over Madrid ga 
je naar het dakterras.
c/ marqués casa riera 2, www.circulobellasartes.com, telefoon 913605400, open 

expositieruimte di-zo 11.00-14.00 & 17.00-21.00, dakterras ma-do 9.00-2.00, vr 9.00-

3.00, za 11.00-3.00, zo 11.00-2.00, entree exposities en dakterras € 5, metro banco de 

españa

2  Edificio Metrópolis is een opvallende verschijning op de kruising van Alcalá 
en Gran Vía. Het kantoorgebouw stamt uit 1905 en kenmerkt zich door de Korin-
thische zuilen, sculpturen in de vorm van vrouwen en de iconische leien 
koepel. Vanaf de top waakt Victoria, de godin van de overwinning, over de stad.
c/ alcalá 39, niet geopend voor publiek, metro banco de españa

5  De Oratorio de Caballeros de Gracia is een nationaal monument. De kerk, 
een mooi voorbeeld van het neoclassicisme, is ontworpen door de Spaanse 
architect Juan de Villanueva, die ook het Prado op zijn naam heeft staan. Vanaf de 
Gran Vía is de achterzijde te bewonderen; deze is nog mooier dan de voorkant.
c/ caballero de gracia 5, www.caballerodegracia.org, telefoon 915326937, open 

dagelijks 10.00-13.45 & 17.00-20.45, gesloten tijdens de mis, entree gratis, metro gran 

vía

6  Voorheen was de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando het 
paleis van een bankier, later de Academie voor Schone Kunsten en momenteel is 
het een museum. In de permanente collectie worden schilderijen en tekeningen 
van grote meesters als El Greco, Goya, Rubens en Picasso tentoongesteld.
c/ alcalá 13, www.realacademiabellasartessanfernando.com, telefoon 915240864, 

open di-zo 10.00-15.00, entree di & do-zo € 8, wo gratis, metro sol

7  La Puerta del Sol betekent ‘de poort van de zon’. Dit drukke plein fungeert 
als trefpunt voor veel Madrilenen. Voor Casa de Correos, het gebouw met de 
klok, ligt het nulpunt van Spanje. Aan het begin van Calle de Alcalá staat het 

ROUTE 1 > SOL, PLAZA MAYOR & HUERTAS

Don’t miss  

the highlights!
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ETEN & DRINKEN

1  Voor hemelse chocolade ga je naar Cacao Sampaka. Hun bonbons, alias hun 
‘chocoladecollecties’, zijn werkelijk té lekker. Je kunt er ook chocolademelk 
drinken. Probeer de Azteca, die met specerijen en maar liefst 80 procent cacao 
zó rijk is dat je lepel er rechtop in blijft staan.
c/ orellana 4, www.cacaosampaka.com, telefoon 913195840, open ma-za 10.00-21.00, 

prijs chocolademelk € 3, metro alonso martínez

2  Hier kom je binnen door een soort poort annex garagedeur. Het industriële 
interieur met hoge tafels en krukken geeft die casual look die MEAT wil uit-
stralen. Je vindt hier op het menu hamburgers, hamburgers en nog eens ham-
burgers. Deze hippe tent is zeer geliefd en het is er dan ook vaak druk met jonge 
Madrilenen.
c/ santa teresa 4, www.meatmadrid.com, telefoon 910296041, open zo-wo 13.00-

0.00, do-za 13.00-2.00, prijs € 6,50, metro alonso martínez

3  Olivia te Cuida betekent ‘Olivia zorgt voor je’. En dat doet ze zeker, in haar 
kleine, maar o zo fijne restaurant. Neem plaats aan de gemeenschappelijke tafel 
voor een lekker ontbijt. Je kunt zelf je boterham roosteren en besmeren met 
huisgemaakte jam. Het lunchmenu is overheerlijk en gezond. Olivia kookt met 
biologische ingrediënten en met heel veel liefde.
c/ santa teresa 8, fb olivia-te-cuida, telefoon 917020066, open ma-za 9.00-18.00, prijs 

lunchmenu € 9, metro alonso martínez

5  El nuevo sitio de moda, oftewel de nieuwe place to be, dat is Dray Martina. 
Dit zaakje zit altijd vol met leuke, hippe mensen. Het mooie decor bestaat uit 
grote ramen, grove houten tafels, witte lampen en een heleboel spiegels. Het is 
de ideale plek om even bij te komen met koffie en een taartje of voor een drankje 
met een hartige oppepper.
c/ argensola 7, www.draymartina.com, telefoon 910810056, open ma-vr 12.00-2.30, za-

zo 11.00-2.30, prijs € 8, metro alonso martínez

9  El Huerto de Lucas laat zich vertalen als ‘de tuin van Lucas’. Deze ecologi-
sche en biologische markt met restaurantgedeelte richt zich op gezond eten dat 

ROUTE 4 > CHUECA & MALASAÑA 

Lunch all afternoo
n

5 5

51
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de croquetas de txipirones (inktviskroketjes) en saquitos de brie (warme brie 
met jam in bladerdeeg).
c/ vergara 10, www.elabrazodevergara.com, telefoon 915420062, open di-za 13.30-

16.00 & 20.30-0.00, zo 13.30-16.00, prijs € 16, metro ópera

SHOPPEN

8  Winkelcentrum Príncipe Pío is gevestigd in de drie gebouwen van het voor-
malige 19e-eeuwse treinstation Norte. Het neoklassieke Antiguo Edificio del 
Paseo de la Florida heeft elegante arcades. De Gran Marquesina is van ijzer en 
glas en in het Edificio de Cabecera kun je de mooie art-decobouwstijl bewon-
deren. In het centrum vind je winkels van grote merken, een aantal restaurants 
en een bioscoop. Leuk voor een regenachtige dag.
paseo de la florida, www.principe-pio.klepierre.es, open ma-za 10.00-22.00, zo 11.00-

22.00, metro príncipe pío

12  Wil je iets weten over filmtechnieken, regisseurs, een script van een bepaalde 
film of ben je gewoon een cinefiel? Ocho y Medio is de meest gespecialiseerde 
filmboekenwinkel van het land. De naam betekent ‘acht en een half’ en verwijst 
naar een film van regisseur Fellini.
c/ martín de los heros 11, fb ocho-y-medio-libros-de-cine, telefoon 915590628, open 

ma-vr 10.00-23.00, za 12.00-23.00, zo 16.00-23.00, metro plaza de españa

19  Duke is een trendsetter op het gebied van schoenen. Hier vind je merken 
zoals Bensimon, Fjällräven Kanken, CLAE, en Native. Met een paar stappers uit 
dit kleine herenwinkeltje loop je helemaal hip door de Madrileense straten!
c/ conde duque 18, www.dukemadrid.com, telefoon 915424849, open ma-za 11.00-

21.00, metro ventura rodríguez

20  Exclusiviteit is het sleutelwoord bij Sportivo. Het is dan ook de enige plek in 
Madrid waar streetwear en sportieve outfits van merken als YMC, Études en 
Universal Works verkocht worden.
c/ conde duque 20, www.sportivostore.com, telefoon 915425661, open ma-za 10.00-

21.00, zo 12.00-16.00, metro plaza de españa

ROUTE 5 > CASA DE CAMPO, PLAZA DE ESPAÑA & PALACIO REAL12
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af te maken, kun je er hier ook nog de perfecte sokken bij vinden van eigen 
merk. 
c/ de vallehermoso 54, www.amorshoes.es, telefoon 914109547, open ma-vr 10.30-

14.00 & 16.30-20.30, za 10.30-14.30 metro canal

LEUK OM TE DOEN

4  Het Parque del Canal Isabel II is gebouwd boven op een waterdepot dat nog 
steeds in gebruik is. Het is hier lekker zitten onder een van de pergola’s. Loop 
een rondje door de rozentuin of neem een kijkje in het waterlabyrint.
plaza de castilla, open dagelijks 1 sep-30 jun 10.00-20.00, 1 jul-30 aug 10.00-22.00, 

entree gratis, metro plaza de castilla

8  Het fameuze stadion van Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, werd 
gebouwd in 1947. Je kunt de thuishaven van de ‘koninklijken’ bezichtigen, maar 
op dagen van thuiswedstrijden is het bezoek beperkt. Toegangskaarten voor 
wedstrijden koop je bij de kassa van het stadion of bestel je via telefoonnummer 
902 324 324 of via de website www.realmadrid.com.
paseo de la castellana, loket 10, poort 7, www.realmadrid.com, telefoon 913984370, 

open ma-za 10.00-19.00, za 10.30-18.30, prijs stadiontour € 18, metro santiago 

bernabéu

10  Wakker geworden met het gevoel dat vandaag je geluksdag is? Loop dan 
binnen bij Bingo Canoe, Madrids grootste bingospel. De gemiddelde leeftijd 
ligt ver boven middelbaar en een spoedcursus Spaans is aan te raden.
paseo de la castellana 93, www.bingocanoe.com, telefoon 915550791, open zo-do 

12.30-3.00, vr-za 12.30-3.30, prijs bingokaart € 2, metro santiago bernabéu

27  Vino & Compañía heeft een selectie van zo’n achthonderd verschillende 
wijnen. Andres, de eigenaar, heeft zijn winkel recentelijk uitgebreid om plaats te 
maken voor la cata-exprés, een proeverij van zo’n zes tot twaalf wijnen. Bij elk 
glas krijg je een korte uitleg in het Spaans of Engels. 
plaza olavide 5, www.vinoycompania.com, telefoon 914441278, open ma-za 11.00-

15.00 & 17.00-21.00, prijs € 3,50 per wijn, metro bilbao / quevedo

ROUTE 6 > PLAZA CASTILLA, NUEVOS MINISTERIOS & CHAMBERÍ 8

Futbol!

merel
Sticky Note
Deze er toch graag af halen, oogt wat rommeliger dan ik dacht
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TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste high-
lights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken 
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze 
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te be-
reiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  Plaza de Toros de Las Ventas is de grootste stierenvechtersarena van Spanje 
en een van de belangrijkste ter wereld. Het betreden van dit strijd toneel is dan 
ook voor elke stierenvechter een hoogtepunt in zijn carrière. Het bakstenen 
bouwwerk met Moorse stijlelementen dateert uit 1931 en biedt plaats aan maar 
liefst 23.000 toeschouwers. Liefhebbers kunnen van maart tot november elk 
weekend een corrida bijwonen. Kaartjes koop je bij de loketten naast de hoofdin-
gang. De goedkoopste plaatsen liggen boven in de arena, vol in de zon. De 
duurste plaatsen zijn beneden in de schaduw. In het kleine museum Museo 
Taurino wordt onder andere de stierenvechterskledij van beroemde torero’s uit 
de geschiedenis tentoongesteld.
c/ alcalá 237, www.las-ventas.com, open stierengevechten mrt-okt zo, museum mrt-

okt ma-vr 9.30-14.30, zo 10.00-13.00, nov-feb ma-vr 9.30-14.00, prijs tickets stieren-

gevecht € 5,20-€ 149, entree museum gratis, metro ventas

B  Sinds 1971 is in een voormalig station Museo Ferrocarril gevestigd. Aan de 
hand van maquettes, foto’s en oude treinstellen krijg je een duidelijk beeld van de 
spoorweggeschiedenis. Elk tweede weekend van de maand wordt er in de hallen 
El Mercado de Motores georganiseerd: een markt met hand gemaakte produc-
ten. Snuffel rond bij de vele marktkraampjes met sieraden, kleding en meubels 
en geniet daarna buiten in het zonnetje van de livemuziek en een drankje. 
paseo de las delicias 61, www.museodelferrocarril.org, telefoon 902228822, open 

museum di-vr 9.30-15.00, za-zo 10.00-15.00, markt elk 2e weekend v/d maand 11.00-

22.00, entree museum € 6, zo € 2,50, markt gratis, metro delicias

C  Het Parque de Atracciones is de ideale plek voor een gezinsuitstapje. Na 
La Gran Avenida kun je door naar de Zona de Maquinismo, het gedeelte met de 
meest spectaculaire attracties. In de Zona de Tranquilidad maak je een boot-

ALGEMEEN
F
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stadswandeling kun je de prachtige gebouwen, de oude stadsmuren, stand-
beelden en het huis van de schrijver Cervantes bewonderen. Kijk ook eens 
omhoog, want dan kun je de ooievaars en hun enorme nesten spotten. Vanuit 
Madrid is het zo’n halfuurtje rijden naar Alcalá de Henares.
www.turismoalcala.es, prijs ongeveer € 9, verschillende bussen en treinen, voor tijden 

zie www.ctm-madrid.es

UITGAAN

Het nachtleven in Madrid is bruisend. De Madrileen wordt niet voor niets gato 
(kat) genoemd! Concerten, culturele evenementen, fl amenco en dansen; je vindt 
het hier allemaal.

Elke wijk trekt zijn eigen publiek. In Salamanca draait het om zien en gezien 
worden. Lavapiés is multicultureel en hier tref je bars met een alternatievere 
stijl. In Malasaña kun je tussen de vele restaurantjes uitstekend bijzondere bars 

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.

ALGEMEEN

en clubs vinden. Op zondagmiddag ga je met de Madrilenen naar La Latina voor 
een caña y tapa.

Het nachtleven begint vaak met een laat diner, gevolgd door drankjes in de kroeg 
en swingen in een club. Zelfs de oudere Spanjaard houdt nog van een drankje 
en een dansje.

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fi jne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. 
Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Madrid.

HOTELS

Een fi jn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediën-
ten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkst. Je 
hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in 
stapt.

In Madrid loop je makkelijk van wijk naar wijk, dus waar je ook slaapt, je zit altijd 
centraal. Speelt geld geen rol en zoek je een bijzonder hotel, boek dan in Dormird-
Cine in de wijk Salamanca. Wil je hartje centrum zitten, met een dakterras en een 
gemiddelde prijs, bekijk dan de kamers van The Hat eens. Voor reizigers met een 
kleiner budget is Room007 een goede optie. Verspreid over de verschillende wij-
ken liggen de appartementen van Living Madrid. Daar kun je een paar dagen als 
een echte Madrileen door het leven gaan.



“ De gids laat je ontzettend leuke 

plekjes zien, die je anders niet zo snel 

had gevonden. Geen stedentrip meer 

voor mij zonder time to momo.”

MARIEKE, OP FACEBOOK 

stedengidsen losse ( thema) routes

apps

Best tips ever!
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Amsterdam, Antwerpen, Athene, Barcelona, Berlijn, Bilbao, 
Boedapest, Brugge, Brussel, Den Haag, Dublin, Florence & 

Toscane, Gent, Hamburg, Hasselt, Hongkong, Keulen, 
Kopenhagen, Kortrijk, Krakau, Leuven, Lissabon, Londen, 

Maastricht, Madrid, Málaga, Marrakech, Mechelen, Milaan, 
München, Napels, New York, Oostende & Belgische Kust, 

Parijs, Porto, Praag, Rome, Rotterdam, Sevilla, Stockholm, 
Utrecht, Valencia, Venetië, Warschau en Wenen 

MEER DAN 45 STEDEN:

www.timetomomo.comROUTES EN TIPS VAN ONZE LOCAL
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