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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Torch Coffee Roasters
Jardines de Cristina
Hotel Alfonso XIII
Postigo del Alcázar
Archivo General de Indias
Real Alcázar de Sevilla
Kathedraal Santa María de la Sede & Giralda
Rondleiding over de daken van de Kathedraal
Callejón del Agua & Murallas
Sangrespañola
Hospital de los Venerables
Populart
Bodega Santa Cruz Las Columnas
Salt & Sugar
Iglesia Santa María la Blanca
La Carbonería
Casa de Pilatos
Taberna Coloniales
Soho Benita
Delimbo
La Importadora Shop & Gallery
La Seta Coqueta
Demi Plié Vintage
Confitería La Campana
El Patio de San Eloy
La Alacena de San Eloy
Iglesia de Santa María Magdalena
Flor de Sal
Casa Consistorial - Ayuntamiento de Sevilla
La Antigua Bodeguita
Iglesia del Divino Salvador
Cuesta del Rosario
Oleoteca La Chinata
El Pintón
EME Catedral Hotel
La Sevilla dormida tour
Maestro Marcelino
Mamarracha

ROUTE
santa cruz & alfalfa
OVER DE ROUTE

Deze route voert je door historisch Sevilla, langs de imposante kathedraal en het
indrukwekkende Real Alcázar. Door de eeuwenoude steegjes van de oude Joodse wijk slenter
je naar het meer trendy deel van het centrum. Veel aandacht voor historisch erfgoed en
cultuur dus, maar conceptstores en moderne tapasbars bieden genoeg afwisseling. Vanwege
de smalle straatjes is de route niet zo geschikt om te fietsen.

DE WIJKEN

Santa Cruz is met zijn middeleeuwse Judería (Joodse buurt) de oudste en meest historische
wijk van Sevilla. Je stapt hier werkelijk terug in de tijd. Eeuwenoude stadspaleizen, talloze
kerken en 'verborgen' patio's wisselen elkaar af. Het zal je niet verbazen dat deze wijk
dagelijks overspoeld wordt door bezoekers. De wijk wordt aan één kant begrensd door het
beroemde Real Alcázar met zijn prachtige tuinen en stadsmuren. Dit koninklijke paleis is het
oudste in Europa dat nog in gebruik is. Daar vlakbij vind je de imposante Catedral Santa
María de la Sede en de Giralda, de hoge klokkentoren die hét herkenningsteken van Sevilla
is. Het is heerlijk om door de wijk te slenteren en te verdwalen in de steegjes. Ook 's avonds,
als de meeste toeristen hun hotel weer opgezocht hebben.
Aan de noordkant grenst Santa Cruz aan de wijk Alfalfa. Deze wijk zou je kunnen
onderverdelen in oost en west. In het oosten vind je meer traditie: authentieke tapasbars,
flamenco en knusse pleinen. Het westelijke deel is meer trendy. Zeker voor foodies en
shopaholics valt hier genoeg te beleven. Zo vind je in Soho Benita een aantal
hippe conceptstores met bijzondere designeritems en exposities. Rond Cuesta del
Rosario en Plaza San Francisco zit een groot aantal moderne tapasbars afgewisseld met
kleinere cervecerías. En voor de nachtbrakers is er 's avonds veel te doen op en rond
Plaza Alfalfa.
In het centrum van de stad kun je prima shoppen. In de straten Sierpes en Tetuán vind je de
grote Spaanse en internationale modeketens, en in de straten eromheen kun je bij meer
bijzondere boetieks terecht. De overheid en het bedrijfsleven zitten ook in het centrum. De
gemeenteraad zetelt in het Casa Consitorial, het markante stadhuis aan Plaza Nueva.
Rondom dit plein en Avenida de la Constitución zie je goed hoeveel macht Sevilla tijdens de
Gouden Eeuw heeft gehad. Dit is het traditionele economische hart van de stad. De
herenhuizen, waarin nu bankfilialen en advocatenkantoren zijn gevestigd, zijn veel groter en
statiger dan in de rest van de stad.

WEINIG TIJD

Real Alcázar + Kathedraal & Giralda + Smalle steegjes van de Judería + Flamenco in La
Carbonería + Shops & galeries in Soho Benita

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.30 km)
Start je dag bij koffiebar Torch 1 en loop daarna naar de Jardines de Cristina 2 , waar Hotel
Alfonso XIII 3 zit. Met de fontein rechts neem je verderop de doorgang naar Habanita
rechtsaf. Aan het einde rechts loop je via de oude stadspoort 4 richting het Archivo de
Indias 5 , het Real Alcázar 6 en de kathedraal 7

8 . Wandel de oude Joodse buurt in via

Romero Murube en neem rechts Rodrigo Caro. Via Doña Elvira en Calle Vida kom je in
Callejón del Agua 9 . Aan het einde steek je Plaza Alfaro over richting Plaza Santa Cruz en
neem je links Santa Teresa. Bij boetiek Sangrespañola 10 ga je links in Lope de Rueda en
via Reinoso kom je bij Hospital de los Venerables 11 . Wandel door Jamerdana en Pasaje de
Vila langs antiekwinkel Populart 12 naar bar Las Columnas 13 . Vervolg je weg rechts in
Mateos Gago en Mesón del Moro. In Ximénez Enciso zit rechts een hip café 14 , maar loop
deze straat links verder richting Iglesia Santa María la Blanca 15 . Daarna neem je Calle San
José. Rechts in Céspedes zit La Carbonería 16 , waar elke avond een flamencoshow is. Loop
via Plaza de las Mercedarias naar Calle Vidrio en ga aan het eind links in San Esteban
naar Casa de Pilatos 17 . Via Caballerizas en Descalzos loop je naar Taberna Los Coloniales 18 .
Steek het plein over naar Ortiz Zúñiga om een kijkje te nemen in de winkels en
galeries van Soho Benita 19 20 21 . Sla rechtsaf in Alonso el Sabio 22 , links
via Lineros, Lagar, Acetres, Demi Plié 23 in Cuna en Laraña richting banketbakkerij La
Campana 23 . Aan het einde neem je Calle San Eloy voor een tapa 24 of souvenirs 25 . Sla
vervolgens linksaf in San Roque, rechtsaf in Canalejas en de eerste links naar Iglesia de la
Magdalena 26 . Ga in San Pablo rechts en neem links Calle Zaragoza 27 tot Plaza Nueva en
het stadhuis 28 . Loop er links omheen en via Entre Cárceles naar La Bodeguita 29 en
Iglesia del Salvador 30 . Loop links om de kerk en ga rechtdoor bij Alcaicería de la Loza richting
Plaza Alfalfa. Rechts kom je bij Cuesta del Rosario 31 . Neem linksaf Calle Francos waar
je halverwege Oleoteca La Chinata 32 en restaurant El Pintón 33 vindt. Door Placentines kom
je bij Alemanes met rechts een chic dakterras 34 . Op het plein voor de Giralda start ’s avonds
een wandeling 35 . Rechtsaf in Hernando Colón kun je een tapa bestellen bij Maestro
Marcelino 36 of Mamarracha 37 .
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1 TORCH COFFEE ROASTERS - ETEN & DRINKEN

Deze koffiebar is een initiatief van jonge internationale ondernemers met hart voor
duurzaamheid. Torch Coffee Roasters omzeilt de tussenhandel en koopt de koffiebonen

toeval ontdekte, bepaalde het koningshuis dat Sevilla de enige stad was die handel mocht
drijven met 'het nieuwe land'. Om alle handel in goede banen te leiden, werd in 1785
administratiekantoor Archivo General de Indias in het leven geroepen. Het 16e-eeuwse Casa

rechtstreeks in bij lokale producenten op het moment dat de bonen rijp zijn. Vervolgens

Lonja de Mercaderes was de uitgelezen plek. Vandaag de dag liggen er miljoenen historische

roosteren ze de bonen zelf, met als resultaat een aantal heerlijke koffies. Een goede plek om
met een gezond ontbijt de dag te beginnen.
paseo de las delicias 3, torchcoffee.es, +34()6--54659952, open dagelijks 9.00-20.30, prijs

documenten opgeslagen, zo veel dat alle boekenkasten op een rij 9 kilometer lang zouden zijn.
avenida de la constitución s/n,
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada.html,

koffie vanaf € 1,20, metro l1 & metro centro t1 puerta de jerez, bus 3 & 5 torre del oro

+34()95-4500528, open dagelijks ma-za 9.30-17.00, zon- en feestdagen 10.00-14.00, entree
gratis, metro centro t1 archivo de indias

2 JARDINES DE CRISTINA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Midden tussen de Guadalquivir, Hotel Alfonso XIII en Puerta de Jerez vind je de Jardines de
Cristina. Het park werd begin 19e eeuw ontworpen en is later vernoemd naar María Cristina
de Orleans, geboren en getogen in het aangrenzende San Telmo-paleis. Haar moeder María
Luisa Fernanda de Borbón deed in 1897 een gedeelte van de paleistuinen cadeau aan de
inwoners van Sevilla: het huidige Parque María Luisa. In de tuinen van Cristina groeien meer
dan 50 verschillende soorten bomen en planten.
paseo de cristina 1, altijd geopend, metro l1 & metro centro t1 puerta de jerez, bus 3 & 5 torre
del oro

6 REAL ALCáZAR DE SEVILLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een van de oudste paleizen ter wereld en het oudste in Europa dat nog in gebruik is. Wanneer
het Spaanse koningshuis Sevilla bezoekt, neemt het zijn intrek in de (voor publiek gesloten)
koninklijke vertrekken. Het complex omvat onder meer een Almohadische toegangspoort,
een mudejarpaleis en een gotisch badhuis, en wordt omgeven door Moorse
vestingmuren. Het meest bekend is het Real Alcázar de Sevilla misschien wel door de
prachtige tuinen, die ook als locatie hebben gediend voor de Water Gardens of Dorne in Game
of Thrones. Wil je nog meer magie? Reserveer dan een gedramatiseerde nachttour.
patio de banderas s/n, www.alcazarsevilla.org, +34()90-255938, open dagelijks okt-mrt
9.30-17.00, apr-sep 9.30-19.00, 's avonds mei-sep vr-za 21.00-22.30 & okt vr-za 19.30-21.00

3 HOTEL ALFONSO XIII - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het pand waarin Hotel Alfonso XIII is gehuisvest was onderdeel van de IberoAmerikaanse Expositie van 1929. De gemeente wilde Sevilla als hoofdstad van de handel met
Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en de vroegere Portugese koloniën terug op de kaart
zetten. Tegenwoordig hebben veel tentoonstellingsgebouwen een nieuwe bestemming. Het
Alfonso XIII is een van de meest prestigieuze bouwwerken en volledig opgetrokken in
mudejarstijl. Neem zeker een kijkje in de adembenemende patio. Voor eten en drinken kies je
uit Bar Americano, ENA tapas, restaurant San Fernando of La Piscina poolside bar.
san fernando 2, www.hotel-alfonsoxiii-sevilla.com, ++34()95-4917000, open dagelijks
7.00-2.00, entree gratis, metro centro t1 & metro l1 puerta de jerez, c5 palos de frontera
4 POSTIGO DEL ALCáZAR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Van de oude stadsmuren is maar weinig bewaard gebleven. Het overgrote deel werd na de
revolutie van 1868 verwijderd om ruimte te maken voor de enorme groei van de stad. Van de
19 toegangspoorten bestaan er tegenwoordig nog maar vier, waaronder de Postigo del
Alcázar. Het is de minst bekende poort, zelfs bij de locals, wat misschien komt door zijn wat
verborgen ligging. Als je door de poort loopt, kom je uit in een mooi steegje.
avenida de la constitución 21, metro centro t1 archivo de indias, bus c5 tomás de ibarra

(reserveren noodzakelijk), entree € 9,50, gratis ma okt-mrt 16.00-17.00 & apr-sep 18.00-19.00,
entree nachttour € 13, metro centro t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa
7 KATHEDRAAL SANTA MARíA DE LA SEDE & GIRALDA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Kathedraal Santa María de la Sede is het grootste gotische kerkgebouw ter wereld.
Delen van een vroegere moskee zijn geïntegreerd, en daarom kun je meerdere bouwstijlen
herkennen: behalve gotisch ook Almohadisch, mudejar en barok. Pronkstuk is de Giralda,
de 104 meter hoge klokkentoren vanwaar je een geweldig uitzicht over de hele stad hebt.
Daarvoor hoef je geen trappen te lopen, want er zijn hellingen, zodat de gebedsoproeper van
de moskee vroeger met paard naar boven kon. Loop voordat je aan de klim begint nog even
langs het vermoedelijke graf van Columbus.
avenida de la constitución s/n, catedraldesevilla.es, +34()90-2099692, ma 11.00-15.30, di-za
11.00-17.00, zo 14.30-18.00, entree € 9, entree met audiogids gratis ma 16.30-18.00
(reservering noodzakelijk), metro centro t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa
8 RONDLEIDING OVER DE DAKEN VAN DE KATHEDRAAL - LEUK OM TE DOEN

Wil je de Kathedraal van Sevilla van een andere kant bekijken? Reserveer dan een rondleiding
over de daken. Bijzonder, en ook een beetje spannend. Het is in ieder geval geen aanrader

5 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Sevilla heeft een nauwe historische band met Amerika. Nadat Columbus het werelddeel per

5

als je hoogtevrees hebt.
avenida de la constitución s/n, www.catedraldesevilla.es/cultural-visit, +34()90-2099692,
dagelijks 11.00, 12.30, 17.00 & 18.30 (bij minimale deelname van 10 personen), entree € 12

6

(reservering noodzakelijk), metro centro t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa of plaza
de la contratación
9 CALLEJóN DEL AGUA & MURALLAS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

De 140 meter lange Callejón del Agua of watersteeg loopt langs de vestingmuur van het

colofon

Real Alcázar. In deze Murallas zijn twee waterleidingen verwerkt die vroeger de
paleistuinen van water voorzagen. Dat water werd via een ingewikkeld systeem van
aquaducten vanuit het dorp Carmona naar de stad geleid. De steeg is een van de mooiste van
Sevilla en was een grote inspiratiebron voor de Amerikaanse auteur Washington Irving, die
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LOCAL

NAME

ANNIKA HAMELINK

In 2007 kwam ze per toeval in Sevilla terecht en raakte ze op slag verliefd op de stad en
zijn inwoners. Die liefde is niet meer overgegaan en sinds 2009 woont Annika in de
populaire volkswijk Triana. In het weekend maakt ze graag de 'oversteek’ naar het
centrum van de stad. Het liefst gaat ze dan met vrienden een tapa eten bij een moderne
gastrobar of in het zonnetje loungen op een terras. Op zondag is ze vaak rond de rivier
te vinden of bij de jamsessies van Café Cartuja.
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