knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Plaza de España
Parque María Luisa
Real Fábrica de Tabacos
Jardines de Murillo
Sangrespañola
Populart
Hospital de los Venerables
Callejón del Agua & Murallas
Real Alcázar de Sevilla
Catedral Santa María de la Sede & Giralda
Rondleiding over de daken van de kathedraal
Mamarracha
Casa Consistorial - Ayuntamiento de Sevilla
La Antigua Bodeguita
Iglesia del Divino Salvador
Soho Benita
Delimbo
La Importadora Shop & Gallery
Metropol Parasol / Las Setas de Sevilla
Intrusa
La Cacharrería de Sevilla
Gallo Rojo Factoría de Creación
La Alameda de Hércules
Plaza de San Lorenzo & Basílica de Jesús del Gran Poder
Eslava
Bodega Dos de Mayo
Creéme Helado, Helado
Museo de Bellas Artes & Mercadillo del Arte
La Chunga
Puente de Triana
Mariatrifulca
Mercado de Triana
Taller Andaluz de Cocina
La Tertúlia

ROUTE
sevilla
OVER DE ROUTE

Deze afwisselende route start op het imposante Plaza de España en voert je door het groen
van Parque María Luisa naar het historische gedeelte van Sevilla. Natuurlijk bezoek je must
sees als de gotische kathedraal en het 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 ook voor conceptstores en moderne tapasbars.

DE WIJKEN

'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 is beroemd om
zijn lekkere tapas en bijzondere monumenten gebouwd in mudejarstijl. Maar de bruisende
hoofdstad van Andalusië heeft ook een moderne en meer hippe, alternatieve kant. Hoewel op
veel gratis plattegronden de stad een kwartslag gedraaid is, volgt Sevilla van noord naar zuid
de natuurlijke loop van de Guadalquivir: een rivier met een belangrijke historische waarde en
dé inspiratiebron voor de Wereldtentoonstelling van 1992. Daarvan kun je in Isla de la Cartuja
nog steeds de bijzondere bouwwerken zien.
Santa Cruz is met zijn middeleeuwse Judería (Joodse buurt) de meest historische wijk van
Sevilla. Je stapt hier terug in de tijd en de wijk wordt dan ook dagelijks overspoeld door
bezoekers. Aan één kant wordt de wijk begrensd door het beroemde Real Alcázar, met
prachtige tuinen en stadsmuren. Daar vlak bij vind je de imposante Kathedraal Santa María
de la Sede en de Giralda, hét herkenningsteken van Sevilla. De wijk grenst aan het
traditionele economische centrum. Rond Plaza Nueva en Avenida de la Constitución zie je
goed hoeveel macht Sevilla tijdens de Gouden Eeuw heeft gehad.
In de volksbuurten zijn juist folklore en traditie nog springlevend. La Macarena is een
authentieke volkswijk met een rijke geschiedenis, en dat is duidelijk zichtbaar als je hier door
de straten slentert. Maar als Sevilla om één ding bekend staat, dan is het wel flamenco. En
wie flamenco zegt, zegt Triana. Deze van oudsher bescheiden volkswijk is uitgegroeid tot een
van de populairste wijken van de stad.
Rondom Feria en La Alameda de Hércules ontdek je de meer alternatieve kant van Sevilla,
met zijn vintage boetieks en retro-bars. Het hippe retro-plein Alameda is een populaire plek
om met vrienden af te spreken. Om er vanuit het centrale deel van de stad te komen, loop je
vaak eerst door Encarnación & Regina, de hotspot voor bohemien en multicultureel Sevilla.

WEINIG TIJD

Real Alcázar + Kathedraal & Giralda + Metropol Parasol + Puente de Triana + Plaza de
España

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.00 km)
Start de route bij Pl. de España 1 . Dwaal wat rond in Parque María Luisa 2 voordat je
richting Glorieta del Cid naar de Real Fábrica de Tabacos loopt 3 . Loop door de openbare
Universiteit om rechtsaf via C. San Fernando de Jardines de Murillo 4 in te wandelen. Ga
bijna aan het einde linksaf in C. de Nicolás Antonio en loop rechtdoor via Pl. de Santa Cruz,
richting Sangrespañola 5 . Sla linksaf in C. Ximénez de Enciso en dan rechtsaf in Pje. de Vila,
waar je bij Populart 6 uitkomt. Ga twee keer linksaf om via Pje. Andreu de C.
Jamerdana rechtsaf uit te lopen, richting Hospital de los Venerables 7 . Wandel dan links C.
Justino de Neve uit en sla op de kruising met C. Agua rechtsaf om te genieten van Callejón
del Agua & Murallas 8 . Volg C. Vida naar het mooie Pl. de Doña Elvira en loop via C. Rodrigo
Caro richting Pl. de la Alianza. Ga daar linksaf om het Alcázar 9 en de kathedraal 10 11 te
bezoeken. Recht tegenover de uitgang van de kathedraal loop je via C. Hernando Colón 12
richting het stadhuis 13 aan Pl. de San Francisco. Loop eromheen en ga via C. Entre Cárceles
richting Pl. del Salvador 14 15 . Vervolg je weg door Cuesta del Rosario en ga linksaf via
C. Ángel María Camacho richting Soho Benita 16 17 18 in C. Pérez Galdós. Ga linksaf in
Callejón Cedaceros en rechts in C. Santillana. Linksaf vind je Pl. Encarnación met Metropol
Parasol 19 . Na je bezoek loop je achterlangs C. Regina in, een straat met veel leuke
winkeltjes en eettentjes 20 21 . Aan het einde ga je linksaf naar Gallo Rojo 22 . Via C. Viriato en
Divina Enfermera bereik je La Alameda 23 waar je lekker kunt slenteren. Neem dan C.
Trajano en ga de eerste straat rechtsaf naar Pl. de San Lorenzo 24 25 . Loop via C. Cardenal
Spínola, Pl. de la Gavidia 26 en C. San Juan de Ávila richting C. Alfonso XII. Sla daar rechtsaf
naar het pittoreske Pl. del Museo 27 28 . Na je bezoek ga je links de C. Bailén in tot de kruising
met C. Canalejas. Ga daar linksaf. Bij de stoplichten steek je over om via C. Marqués del
Duero, C. Trastámara en C. Albuera bij La Chunga 29 uit te komen voor een lekkere tapa.
Vervolg na al dat lekkers de route via C. Arjona richting de brug van Triana 30 31 . Geniet van
het uitzicht op Torre Sevilla (rechts) en Plaza de Toros (links) voordat je de Mercado de Triana
32 33 bezoekt. Steek het Pl. Del Altozano over om je dag af te sluiten met een lekker drankje

in Calle Betis, bijvoorbeeld bij La Tertúlia 34 .
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1 PLAZA DE ESPAñA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Plaza de España in Sevilla is het bekendste voorbeeld van regionalistische architectuur in
Andalusië. Het halfronde plein en de omringende galerijen werden ontworpen voor de IberoAmerikaanse Expositie van 1929. Het plein wordt omgeven door een kanaal met vier bruggen,
die toegang geven tot de galerijen. Langs de muren van de galerijen zijn met keramiek alle 52
provincies van Spanje uitgebeeld.
plaza de españa, plein dagelijks, galerijen dagelijks apr-okt 8.00-0.00, nov-mrt 8.00-22.00,
entree gratis, metro l1 & metro-centro t1 prado de san sebastián, bus c2 la raza, 5 & c4 palos
de la frontera

5 SANGRESPAñOLA - SHOPPEN

In de boetiek van Sangrespañola vind je alleen Spaanse modemerken en accessoires. Ze
verkopen er kleding van jonge designers uit San Sebastián, Madrid en de regio Cantabria,
maar ook sieraden van ontwerpers uit Barcelona.
santa teresa 4, +34()954-227226, dagelijks 10.00-23.00, bus 5 jardines de murillo
6 POPULART - SHOPPEN

2 PARQUE MARíA LUISA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wat nu Parque María Luisa is, maakte oorspronkelijk deel uit van de privétuinen van het San
Telmopaleis. Daar kwam in 1893 verandering in, toen prinses María Luisa Fernanda de Borbón
dit enorme stuk grond aan de inwoners van Sevilla schonk. Het park is in romantische stijl
aangelegd en herbergt eeuwenoude bomen, bijzondere vijvers en prachtige fonteinen.
parque maría luisa s/n,
www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-habitat-urbano-cultura-y-turismo/aservicio-de-parques-y-jardines/parques/parques-y-jardines-historicos-1/parque-de-marialuisa/parque-de-maria-luisa, dagelijks jun-sep 8.00-0.00, okt-mei 8.00-22.00, entree gratis,
metro l1 & metro-centro t1 prado de san sebastián, bus 3, 6 & c2 glorieta marineros, 5 & c4
avenida
3 REAL FáBRICA DE TABACOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Real Fábrica de Tabacos stamt uit de 18e eeuw en was de eerste tabaksfabriek van
Europa. Het is een van de oudste en best bewaarde voorbeelden van architectuur uit de tijd
van de industriële revolutie. In de 19e eeuw ging de vraag naar sigaren enorm omhoog en
besloot de fabriek dat sigaren ook best door vrouwen gerold konden worden. De mythische
Carmen van de gelijknamige opera was zo'n cigarrera. Tegenwoordig zit hier het
hoofdgebouw van de universiteit van Sevilla.
calle san fernando 4, +34()95-4551000, ma-vr 8.00-22.00, za 9.00-14.00 (gratis rondleiding
sep-jul ma-do 11.00 bij relaciones institucionales), entree gratis, metro l1 & metro-centro t1

Populart is een kleine antiekwinkel gevestigd in een klassiek huis in Santa Cruz. Hier vind je
alleen ambachtelijk gemaakte voorwerpen, waaronder keramiek, aardewerk, beschilderde
tegels en servies.
pasaje de vila 4, www.populartsevilla.com, +34()95-4229444, ma-za 10.00-15.00 &
17.00-21.00, zo 10.00-15.00, metro centro t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa
7 HOSPITAL DE LOS VENERABLES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Hospital de los Venerables werd in 1627 opgericht door de broederschap El Silencio (De
Stilte) om oude priesters zorg en onderdak te bieden. Het was dus niet zo zeer een ziekenhuis
maar meer een tehuis. Het huidige gebouw dateert van eind 17e eeuw en heeft ook een kerk.
Tegenwoordig wordt dit barokke monument beheerd door een stichting en kun je er een
permanente collectie schilderijen van de beroemde Sevillaanse kunstenaar Diego Velázquez
bewonderen.
plaza de los venerables 8, https://hospitalvenerables.es/, +34(0)954-562696, do-zo
10.00-14.00, entree € 10, 1e do van maand gratis, metro centro t1 archivo de indias, bus 5
ménendez pelayo-jardines de murillo
8 CALLEJóN DEL AGUA & MURALLAS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De 140 meter lange Callejón del Agua of watersteeg loopt langs de vestingmuur van het
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 hier op nummer 2

prado de san sebastián, bus c2 la raza, 5 & c4 palos de la frontera
4 JARDINES DE MURILLO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

woonde.

Op de plek waar tegenwoordig de Jardines de Murillo zijn, bevond zich vroeger de
boomgaard van het Real Alcázar. Toen begin 20e eeuw veel van de oude stadsmuren werden
gesloopt doneerde koning Alfonso XIII het terrein aan de gemeente Sevilla. In het midden van
het park zie je een opvallend monument ter ere van Columbus.
avenida de menéndez pelayo,
www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-habitat-urbano-cultura-y-turismo/aservicio-de-parques-y-jardines/parques/jardines-de-distrito/jardines-de-murillo/jardines-de-
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murillo, dagelijks jun-sep 8.00-0.00, okt-mei 8.00-22.00, entree gratis, metro l1 & metro-centro
t1 prado de san sebastián, bus 5 & c4 juzgados
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calle agua, entree gratis, metro centro t1 archivo de indias, bus 5 menéndez pelayo, c5 plaza
de la contratación
9 REAL ALCáZAR DE SEVILLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Real Alcázar de Sevilla is een van de oudste paleizen ter wereld en het oudste in Europa
dat nog in gebruik is. Het complex omvat onder meer een Almohadische toegangspoort, een

6

mudejarpaleis en een gotisch badhuis. Het meest bekend is het Real Alcázar 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()902-55938, apr dagelijks 9.30-19.00, meisep ma-do 9.30-19.00, vr-za 9.30-19.00 & 21.00-22.30, okt ma-do 9.30-17.00, vr-za 9.30-19.00
& 19.30-21.00, nov-mrt dagelijks 9.30-17.00, entree € 11,50 (online reserveren bespaart
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wachttijd bij ingang), gratis ma okt-mrt 16.00-17.00 & apr-sep 18.00-19.00, entree nachttour €
14, metro centro t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa
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LOCAL

NAME

ANNIKA HAMELINK

In 2007 kwam ze per toeval 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 of wat drinken op
een hip dakterras. Op zondag geniet ze vaak van de jamsessies van Assejazz of struint
ze een van de gezellige mercadillos af.

Deze route is van preview

7

8

