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La Lola
Salón de Té
Mezquita Catedral
Tour met paard en wagen
Bodegas Mezquita Céspedes
Puerta del Puente
Puente Romano
Torre de la Calahorra & Museum Vivo Al-Andalus
Alcázar de los Reyes Cristianos
Los Patios de Córdoba
La Posada del Caballo Andaluz
Abanicos Disimusa
Museo Taurino de Córdoba
Sinagoga de Córdoba
The Hippie House
Plaza de Toros de Los Califas
Mesón la Venta
Jardines de la Merced
Trucco
Plaza de las Tendillas
Pan & Fusion
Ostin Macho
Museo Arqueológico de Córdoba
Elektrik Fietsverhuur
Rafalete
Plaza de la Corredera
Mercado de la Corredera
Bodegas Campos
Julio Romero de Torres Museum
Posada del Potro Centro Flamenco Fosforito
La Bicicleta
Sojo Ribera
Buonisssimo Heladería Artesanal
Hammam Al Ándalus

ROUTE
Córdoba
OVER DE ROUTE

Deze wandeling begint in het oude centrum, zodat je de topbezienswaardigheden van
Córdoba zoals de Mezquita meteen kunt afvinken. Na deze culturele highlights en de vele
mooie patio's loop je door een nieuwere wijk richting de stierenarena. Geniet van het groen in
de verschillende parken, waarna je uitkomt in het winkelgebied en op de mooie,
gezellige plazas met leuke terrasjes. De route eindigt aan de oevers van de Guadalquivir.

DE WIJKEN
De stad Córdoba ligt vrij centraal in Andalusië, in de vallei van de Guadalquivir-rivier. Door de
eeuwen heen hebben er verschillende volken gewoond, van de Romeinen die de stad
oprichtten tot de Arabieren die vanuit deze stad het uitgestrekte Kalifaat Córdoba bestierden.
Nog altijd vind je in Córdoba veel indrukwekkende gebouwen die getuigen van deze
verschillende periodes. Niet zo vreemd dus dat het historisch centrum van de stad in 1984 is
uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.
De wijk Catedral in het centrum is vernoemd naar de parel van Córdoba: de beroemde
Mezquita. Het is een van de vele Islamitische bouwwerken die je in de stad tegenkomt. In
deze wijk grenzend aan de oevers van de Guadalquivir vind je verder de ene na de andere
bezienswaardigheid, van de oude toegangspoort Puerta del Puente tot de Romeinse brug
Puente Romano en de Sinagoga de Córdoba. Ze geven een mooi overzicht van de
verschillende periodes en religies die de stad heeft gekend.
San Basilio, in het westen van het historisch centrum, is een wijk die vooral bekend staat om
het paleiselijk onderkomen Alcázar de los Reyes Cristianos, met indrukwekkende tuinen vol
waterpartijen en weelderige begroeiing. De bewoners in deze wijk zijn ook trots op hun eigen
groen, wat je vooral ziet aan de vele patio’s die uitbundig versierd zijn met bloemen en
planten.
En of je nu van stierenvechten houdt of niet: een bezoek aan de Plaza de Toros de los
Califes is in Córdoba niet te missen. In de wijk Centro Comercial vind je vooral veel winkels,
zoals het grote Spaanse warenhuis El Corte Inlgés. De meeste vind je in de straten ten zuiden
van de Avenida Ronda de los Tejares. Ook liggen hier vlakbij enkele gezellige pleinen zoals de
Plaza de las Tendillas en de Plaza de la Corredera.

In de wijk San Francisco Ribera, in het oosten van het centrum, werd vroeger volop handel
gedreven. Er waren toen veel posadas (herbergen). Met de komst van de trein werd het
commerciële hart naar het noorden verplaatst, waardoor ook de herbergen verdwenen. Eentje
die nog overgebleven is, is Posada del Potro, nu een flamenco-museum. Ook het Julio
Romero de Torres Museum vind je hier.

WEINIG TIJD

Mezquita Catedral + Alcázar de los Reyes Cristianos + Puente Romano + Los Patios de
Córdoba + Torre de la Calahorra

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.50 km)

bij een mooie hamam 34 .

Start met een ontbijt of Arabische thee 1 2 en loop via C. Daenes en linksaf C. Judería naar
de Mezquita 3 4 5 . Loop om de Mezquita heen naar de achterkant door de Puerta del
Puente 6 en over de brug 7 naar de overkant voor Torre de la Calahorra 8 . Loop terug
over de brug en ga meteen linksaf en de eerste straat rechts naar prachtige tuinen 9 . Loop
door C. Caballerizas Reales en C. Enmedio en neem rechts de C. D San Basilio. Voor een
bezoek aan de Patios 10 ga je even links. Loop terug, vervolg de C. D San Basilio voor een
echt Cordobese lunch 11 . Ga linksaf in C. Martín de Roa en rechts in Av. Dr. Fleming.
Ga linksaf in C. Tomás Conde 12 . Op Pl. Maimónides 13 ga je links en dan rechtsaf langs de
synagoge 14 . Ga links bij C. Puerta de Almodóvar. Loop langs Av. del Aeropuerto en ga
rechts C. Alcalde Velasco Navarro in. Neem de derde straat links voor vintage kleding 15 . Ga
rechtsaf Av. Gran Vía Parque in voor de stierenarena 16 . Rechts in C. Felipe II kun je
goedkoop lekker eten 17 . Ga aan het einde rechts om het park naar de Jardines de la Victoria.
Loop door dit park en sla rechtsaf Av. Ronda de los Tejares in. Loop deze uit tot het La
Merced-park 18 . Ga rechts C. Osario in en sla bij Pl. de los Carrillos rechtsaf en vervolgens
linksaf voor hippe dameskleding 19 . Vervolg C. José Cruz Conde naar het mooie Pl. de las
Tendillas 20 21 en sla even rechtsaf C. Málaga en dan C. Sevilla in voor een kleine
conceptstore 22 . Ga terug naar de Pl. de las Tendillas, ga rechtsaf in de C. Jesús María en
neem links C. Alta de Sta. Ana voor het museum 23 . Ga links langs Pl. de Jerónio Páez naar
C. Marques del Villar. Neem links C. Ambrosio de Morales. Een fiets huren 24 kun je even
rechtdoor in C. María Cristina. Of vervolg rechts je route via C. Claudio Marcelo. Ga de eerste
straat rechts voor lekker eten 25 , neem de trap van C. Fernando Colón en ga aan het einde
26

linksaf en dan rechtsaf C. Rodríguez Marín in. Sla aan het einde linksaf voor de mooie

Plaza . Loop verder via C. Sánchez Peña en ga linksaf bij Plaza de las Cañas voor de markt 27 .
Ga rechtsaf op Pl. Paja en loop via C. Candelaria naar C. Lineros 28 . Ga rechtsaf en bezoek
Pl. del Potro 29 30 . Loop terug naar C. Lucano en ga rechtdoor voor een healthy lunch 31 of
linksaf voor een drankje met weids uitzicht 32 . Haal een ijsje aan de oever van de rivier 33 .
Loop de trap naast de ijssalon op en ga links bij C. Cardenal González om je route te eindigen
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1 LA LOLA - ETEN & DRINKEN

Om de dag te beginnen met een lekker ontbijt ga je naar La Lola. Probeer vooral de
tostada (toast) met avocado en tomatenpulp. Met een cafe con leche en verse jus erbij start je
de dag helemaal op zijn Spaans. Ze zijn de hele dag open, dus dit is ook een leuke plek voor
de lunch of een snack op de late middag. Het adres is heel makkelijk te spotten door het
flamenco-vrouwengezicht dat op de gevel is geschilderd.
romero 3, +34()957-200305, ma-za 9.00-20.00, tostada met beleg vanaf € 2 , bus 03, 12
2 SALóN DE Té - ETEN & DRINKEN

Om de Arabische invloeden goed te kunnen voelen, ga je natuurlijk ook even langs een
traditioneel theehuis. Salón de Té heeft een mooi interieur en is lekker koel. Hier kom je even
helemaal tot rust met een keuze uit vele theesoorten, verse vruchtensappen, zoetigheden
maar ook hartig eten. Het is de hele dag open, dus je bent hier niet gebonden aan de
late Spaanse lunch- en dinertijden.
calle buen pastor 13, www.salondetecordoba.es, +34()957-487984, di-zo 12.00-22.30, thee
vanaf € 3, bus 02, 03, 06, 09, 12
3 MEZQUITA CATEDRAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dé must see bezienswaardigheid van Córdoba is de Mezquita Catedral. Eeuwenlang is er
gebouwd aan deze moskee, waardoor je verschillende bouwstijlen kunt herkennen. Zo staat
er midden in de grote moskee een kerk die de christenen gebouwd hebben toen zij de stad
overnamen. Bij binnenkomst van de moskee ben je beslist meteen onder de indruk. Let hier
vooral op het licht dat door de vier koepeltjes naar binnen valt en voor bijzondere effecten op
de vloer zorgt. Met zijn 856 zuilen is de Mezquita de op een na grootste moskee van de
wereld.
cardenal herrero 1, mezquita-catedraldecordoba.es, +34()957-470512, ma-za 10.00-19.00, zo
8.30-11.30 & 15.00-19.00, avondtour vanaf 21.00, entree € 11, vantevoren online kaarten
reserveren is aangeraden, bus 03, 12
4 TOUR MET PAARD EN WAGEN - LEUK OM TE DOEN

Voor de Mezquita kun je een tour met paard en wagen nemen. Een leuke en snelle manier
om een indruk te krijgen van de mooie stad Córdoba. Je rijdt langs een vaste route, waarbij je
natuurlijk alle belangrijkste bezienswaardigheden aandoet. Zeker doen als je met kinderen op
pad bent! Fijn te weten: de paarden worden hier goed behandeld, want de gemeente heeft
aan de tours strenge regels verbonden.
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cardenal herrero 1, dagelijks , € 45 voor maximaal 5 personen, bus 03, 12

waarin de middeleeuwse geschiedenis van Córdoba centraal staat. Ook is er aandacht voor de
christelijke, joodse en islamitische culturen die hier geheerst hebben.

5 BODEGAS MEZQUITA CéSPEDES - LEUK OM TE DOEN

puente romano, www.torrecalahorra.es, +34()957-293929, okt-apr dagelijks 10.00-18.00, mei-

In restaurant Bodegas Mezquita Céspedes kun je genieten van de vele specialiteiten van
Córdoba, waaronder natuurlijk de salmorejo (koude tomatensoep). Als je graag wilt leren hoe
je deze zelf kunt maken, boek je een plekje in de salmorejo-kookklas. Eenmaal weer thuis kun
je dit zomerse soepje dan heerlijk namaken. Ook kun je hier meedoen aan een wijnproeverij
of de fijne kneepjes van het ham snijden leren. Alles is via hun site te boeken.
calle cespedes 12, www.bodegasmezquita.com/en/salmorejo-cooking-class,
+34()957-490004, restaurant dagelijks 12.30-0.00, salmorejo-workshop 18.00-19.00 (uiterlijk 2
dagen vantevoren reserveren), € 20 voor salmorejo-workshop, bus 03, 12
6 PUERTA DEL PUENTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

sep 10.00-14.00 & 16.30-20.30, entree € 4,50, bus 12, 14
9 ALCáZAR DE LOS REYES CRISTIANOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Alcázar de los Reyes Cristianos is ondanks zijn gevorderde leeftijd redelijk goed
bewaard gebleven. Dit paleiselijk onderkomen van katholieke koningen werd gebouwd in de
14e eeuw onder leiding van koning Alfonso XI. Hoewel het paleis zelf niet zo indrukwekkend
groot is, zouden de bijbehorende tuinen dat wel doen vermoeden. De prachtige fonteinen,
waterpartijen, statige lanen en de keurig onderhouden begroeiing zijn een lust voor het oog.
Rondom het landgoed is een muur gebouwd met daarin vier torens: Torre de la Paloma, Torre
de la Inquisición, Torre de los Leones en Torre del Homenaje. In de kelder van het Alcázar kun
je een in Moorse stijl opgetrokken badhuis bewonderen.

Vlak bij de Calle Amador de los Ríos en Calle Corregidor Luis de la Cerda vind je een van de
oudste toegangspoorten van Córdoba: de Puerta del Puente. De huidige poort stamt uit de
16e eeuw. In die tijd was het dé plek waar de meeste handelaren en bezoekers de stad
binnenkwamen. Het ontwerp is van Francisco de Montalbán en de poort werd later afgemaakt
door Hernán Ruiz III. Voor wie wat architectuurkennis heeft: de poort heeft dorische zuilen

plaza campo santo de los mártires, alcazardelosreyescristianos.cordoba.es, +34()957-201716,
di-vr 8.15-20.00. za 9.30-18.00, zo 8.15-14.45, entree € 4,50, bus 03,12

met daarboven trigliefen en metopen met mooie reliëfvoorstellingen en een beeltenis van
Felipe II van Spanje.
plaza del triunfo, dagelijks 12.30-0.00, entree gratis, bus 03, 12
7 PUENTE ROMANO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De oude Romeinse brug van Córdoba loopt over de Guadalquivir-rivier. Het was al vroeg in de
geschiedenis een belangrijke toegangsweg tot de stad. De brug werd al gebouwd in de 1e
eeuw, maar heeft sinds die tijd meerdere restauraties ondergaan. De Puente Romano telt
zestien bogen en een prachtige sculptuur van beschermengel San Rafael. Deze is gemaakt
door Bernabé Gómez del Río, een beeldhouwer uit de 17e eeuw.
avenida del alcázar, bus 03, 12
8 TORRE DE LA CALAHORRA & MUSEUM VIVO AL-ANDALUS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Torre de la Calahorra & Museum Vivo Al-Andalus bevindt zich aan de andere kant van
de Puente Romano. De Spaanse Calahorra-toren aan de Guadalquivir-rivier is onderdeel van
een voormalig islamitisch fort. Het werd hier strategisch gebouwd om de brug te bewaken die
toegang bood tot de stad. Tegenwoordig is in de Calahorra-toren een museum gevestigd
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