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

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

La Finca Coffee
Catedral de Granada
Capilla Real
Los Italianos Heladería
Munira
Segway Tour
Guitarerria Bitar
Alhambra
Alhambra by Night
Carmen de los Mártires
Generalife paleis en tuinen
Flamencovoorstelling
Museo Cuevas del Sacromonte
Mirador San Nicolas
Bar Kiki
Carmen Aben Humeya
Museo Archeologico de Granada
Convento Sta Catalina de Zafra
El Bañuelo
El Patio de los Perfumes
Bar Minotauro
Casa Julio
Kasbah Teteria
Calle de la Calderia Nueva
Mercado de San Augustin
Jardin Botanico de la Faculta de Derecho
LemonRock Bar & Hostel
El Rocio Moda Flamenca
La Tortuga Boba
Sibarios
Churreria Alhambra Chocolateria
Gocco
Entrebrasas
Bar Los Diamantes

ROUTE
Granada
OVER DE ROUTE

De wandeling komt langs de hoogtepunten van de stad, zoals de kathedraal van Granada en
het indrukwekkende Alhambra. Je start en eindigt in het levendige vlakke centrum van
Granada, met zijn dagelijkse bedrijvigheid, gezellige tapasbars en vele winkels en restaurants.
Verder loop je door de heuvelachtige nostalgische wijken Albaicín en Sacro Monte. Best een
lange en intensieve wandeling, die je op verschillende manieren makkelijk kunt inkorten.

DE WIJKEN

Bezoek je Andalusië, dan móét je ook naar Granada, een stad die een en al geschiedenis
ademt. De stad was lange tijd in handen van de Moren en de Arabische invloed kun je nog
altijd goed herkennen. Zo zijn er in de vele paleizen heel veel mooie details uit die tijd te
bespeuren, zoals in het Alhambra en Generalife, dé architectonische hoogtepunten van de
stad.
Arabische invloeden zie je ook terug in de nostalgische wijk Albaicín. Behalve een geweldig
uitzicht op het Alhambra vind je er steile kiezelstenen straatjes, het oudste en best
onderhouden Arabische badhuis en de levendige, in Arabische sferen gehulde straat Calle de
la Calderia Nueva. De straat is vol Arabische winkels, theesalons zoals Kasbah en veel
oosterse restaurants.
In de noordelijker gelegen wijk Sacromonte wordt de zigeunergeschiedenis nog altijd in ere
gehouden. De wijk heeft vele grotwoningen die nog altijd door zigeunerfamilies worden
bewoond. Het Museo Cuevas de Sacromonte, een openluchtmuseum in een aantal
historische grotten, geeft je een goed beeld van de geschiedenis van de wijk en hoe de
grotbewoners er wonen. Deze wijk is ook dé plek om in een echte grot een
flamencovoorstelling bij te wonen.
Granada is opgedeeld in enerzijds het vlakke centrum met zijn dagelijkse bedrijvigheid en
anderzijds het heuvelachtige Albaicín, Sacromonte en het Alhambra. De knusse oude
stadsdelen zorgen voor een nostalgisch gevoel, waar je her en der nog mensen de flamenco
op straat kunt zien dansen en de gezelligheid van de vele tapasbars voorop staat. Granada is
bekend om de gratis tapas die je krijgt bij ieder besteld drankje. Op andere plekken in Spanje
moet je wel voor de tapas betalen. Je hoeft erna niet meer te eten, want met een paar
drankjes en tapas heb je meestal meer dan genoeg op. De bekende straat Calle Navas is een
van de tapasstraten van de stad. Verder is het ook altijd gezellig druk rond de Kathedraal van

Granada en Plaza Bib Rambla. Hier vind je veel restaurants en terrassen en ook de
winkelstraten liggen hier omheen.

WEINIG TIJD

Alhambra + Catedral de Granada + Calle de la Calderia Nueva + Museo Cuevas de
Sacromonte + Mercado de San Augustin

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.10 km)

Trinidad de C. Capuchinas 28 . Even linksaf in Pl. Romanilla ligt een leuk restaurant met terras
29 . Ga terug en via Pl. Pescadería naar het Pl. de Bib-Rambla 30 31 . Na het plein vind je

Begin met koffie 1 en loop links C. Colegio Catalino in. Neem de eerste straat links en loop

rechts kinderkleding 32 . Steek Pl. del Carmen over naar een van de bekendste tapasbar-

die uit tot de kathedraal 2 . Ga rechts en dan links voor de grafkapel 3 . Loop C. Oficios uit

straten 33 34 .

en ga in Gran Vía de Colón rechtsaf 4 . Ga linksaf Reyes Católicos in, verderop Pl. Nueva 5 .
Ga rechtsaf in Cuesta de Gomérez. Ga voor een Segway-tour 6 de eerste straat links.
Vervolg Cuesta de Gomérez 7 . Sla links C. Real de la Alhambra in. Na enkele bochten kom je
bij deze parel 8

9 . Na je bezoek loop je via de tuinen rechts eruit. Voor een pauze in het

park ga je rechtsaf via Paseo del Generalife en C. de Antequeruela Alta 10 . Ga terug en
bezoek het Generalife 11 naast het Alhambra. Loop via Cuesta del Rey Chico naar
Sacromonte. Ga na de Aljibillo-brug rechts Cuesta del Chapiz in. Ga rechtsaf Camino del
Sacromonte in voor flamenco 12 en neem verderop links Barranco de Los Negros voor het
museum 13 . Loop terug naar Cuesta del Chapiz en neem de trappen van Cuesta de San
Augustín. Neem rechts La Casas del Morro en meteen links C. de San Augustín. Volg de
bocht naar rechts en neem links Callejón de las Tomasas. Neem de trappen rechts: Cuesta
Cabras. Ga rechts in Cuesta de las Cabras en dan de eerste links voor mooi uitzicht 14 . Ga
rechts lekker eten 15 en neem dan de trap rechts van de plaza. Ga onderaan rechtsaf en
meteen links en weer links de Callejón de las Tomasas in. Neem de trappen rechtsaf voor een
hapje met uitzicht 16 en vervolg verder Pl. Comino, Cuesta Algibe de Trillo, C. Azacayuela de
San Pedro. Neem links de trappen naar C. San Juan de Los Reyes. Ga links en neem de
trappen rechts: Calle Zafra. Onderaan ligt het Museo Archeologico 17 . Loop terug richting
stadscentrum via Carrera del Darro. Haal koekjes bij de nonnen 18 , bezoek een Arabisch
badhuis 19 of koop parfum 20 . Loop langs Pl. Nueva en ga rechts C. Imprenta in voor tapas
21 . Neem C. Pan en ga even linksaf voor meer tapas 22 . Ga terug in C. Elvira tot dé

beroemde Arabische straat 23 24 . Ga links C. Cárcel Baja in en neem rechts de brede Gran
Vía de Colón. Neem de eerste links voor de versmarkt 25 . Vervolg C. Mercaderes en ga links
C. Baratillos en dan rechts C. San Jerónimo in. Ga links C. Postigo de Zárate in en relax in de
tuin 26 . Loop verder op C. Málaga en door de Plaza de los Lobos, ga links C. Montalbán in
voor een hippe plek 27 . Ga links in C. Lavadero Tablas en in C. Tablas en neem na Pl. de la
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1 LA FINCA COFFEE - ETEN & DRINKEN

Bij La Finca Coffee kun je heerlijke versgemalen koffie krijgen en lekkere zoetigheden voor
het ontbijt. Een ideale plek dus om de dag goed te beginnen. Dit koffietentje is erg populair bij
de locals en ligt in een klein straatje in het centrum. Ze malen hier de koffiebonen zelf en de
zeer attente barista helpt je graag met het maken van de juiste keuze. Neem je een
cappuccino of cafe con leche dan maakt hij ook nog een mooi kunstwerkje op je melkschuim.
Aanrader: neem er een chocolate chip cookie bij.
colegio catalino 3, +34()6-58852573, ma-wo 9.00-19.00, do-vr 9.00-20.00, za 10.00-20.00, zo
10.00-19.00, cafe latte € 1,50, bus c1, sn, sn4
2 CATEDRAL DE GRANADA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Nadat Granada in 1492 door christenen was heroverd, viel het besluit om een grote kathedraal
op de plaats van de belangrijkste moskee van de stad te bouwen: de Catedral de Granada.
Het resultaat is een zeer groot en imposant kerkgebouw in een mix aan stijlen, van gotisch tot
renaissance. Het gebouw is 115 meter lang en 67 meter breed. Bekijk zeker het ronde
priesterkoor van Siloé in renaissancestijl, een van de architectonische hoogstandjes van de
kathedraal.
plaza de las pasiegas, www.catedraldegranada.com, +34()958-222959, ma-za 10.00-1.30, zo
15.00-17.45, entree € 5, bus c1, sn1, sn4
3 CAPILLA REAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Naast de Kathedraal ligt de koninklijke grafkapel Capilla Real uit 1517. Koningin Isabella en
Koning Ferdinand besloten op 13 september 1504 dat hun laatste rustplaats Granada zou
worden en tekenden die dag het bevelschrift voor de bouw van de Capilla Real. Naast het
marmeren graf van het katholieke koningspaar Ferdinand en Isabella vind je hier ook de graven
van koningin Juana 'la Loca' (de Waanzinnige) en haar man, koning Felipe 'el Hermoso' (de
Mooie). In de kapel zit een klein museum met stukken uit de kunstcollectie van koningin
Isabella, waaronder een werk van Botticelli.
calle oficios s/n, www.capillarealgranada.com, +34()958-227848, ma-za 10.15-18:30, zo
11.00-18.00, entree € 5, bus c1, sn1 sn4
4 LOS ITALIANOS HELADERíA - ETEN & DRINKEN

IJssalon Los Italianos Heladería is voor de locals uit Granada een waar instituut en velen zien
het als de beste plek van de stad voor een zomerse verkoeling. Zodra Los Italianos Heladería
op 19 maart (San José) open gaat, kan de zomer echt beginnen. Op 12 oktober (Fiesta
Nacional) is het dan allemaal weer voorbij. Maar dat is meer dan genoeg tijd om de vele
smaken als torta de chocolate, platano (banaan) en yoghurt uit te proberen. En neem zeker
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ook een cassata, een stuk ijstaart in een hoorntje.

online om de lange wachtrijen te vermijden.

calle gran via de colón 4, +34()958-224034, 19 mrt-12 okt dagelijks 9.00-1.00, ijsje vanaf € 1,
bus c1

calle real de la alhambra, www.alhambra-patronato.es, +34()958-027971, dagelijks apr-half okt

5 MUNIRA - SHOPPEN

Ooit begonnen als een kleine ambachtelijke werkplaats in de Alpujarras-regio vlak bij Granada
is Munira uitgegroeid tot een sterk merk met een winkel in Granada. Ze werken vooral met
leer, van tassen en portemonnees tot notitieboekjes met leren kaft, allemaal met mooie
patronen. Ook vind je er kalligrafieën van leer met designs geïnspireerd door de kunst in de
straten van Granada. De mix van alle culturen van Granada is goed terug te zien in de
ontwerpen.

8.30-20.00, half okt-mrt 8.30-18.00, entree € 14, bus c3
9 ALHAMBRA BY NIGHT - LEUK OM TE DOEN

De meeste mensen bezoeken het Alhambra overdag, maar nóg indrukwekkender is een lateavond-tour. Tijdens Alhambra by Night waan je je door alle verlichting echt in een sprookje.
Er zijn twee soorten avondrondleidingen: eentje waarbij je de paleizen bezoekt en een tour
door de tuinen. Je kunt ze helaas niet combineren omdat ze op dezelfde tijd plaatsvinden.
Deze tours zijn ook online te boeken en we raden aan om dit ruim voor je bezoek te doen
omdat ze vrij populair zijn.

plaza nueva 15, www.munira.net, +34()958-221939, dagelijks 11.00-20.00, bus c1, c2

calle real de la alhambra , www.alhambra-patronato.es, +34()958-027971, apr-hals okt
22.00-23.30, half okt-mrt 20.00-21.30, entree € 8, bus c3

6 SEGWAY TOUR - LEUK OM TE DOEN

Granada is niet bepaald overal vlak. Vooral in de wijk Albaicín, met zijn steile kiezelstenen
straatjes, maak je een flinke klim. Lopend kan het daarom best intensief zijn en met de fiets is
alleen het centrum rond de kathedraal goed te doen. Iets gemakkelijker leg je de
hoogteverschillen op een Segway af. Een Segway-tour van 8 kilometer brengt je langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van Granada. Dit is zeker ook leuk om te doen met
kinderen. Meeting point is Calle Santa Ana 2. Vooraf online reserveren is aan te raden.
calle santa ana 2, www.playgranada.com, +34()958-163684, dagelijks 4 keer mogelijk om
9.30, 12.30, 15.30 en 18.30, € 45, bus c1, c2
7 GUITARERRIA BITAR - SHOPPEN

Voor gitaarspelers en muziekliefhebbers is een bezoek aan winkel en workshop Guitarerria
Bitar een leuke stop. Ayman Bitar maakt hier ambachtelijke wijze flamenco- en klassieke
gitaren. Het zijn niet zomaar muziekinstrumenten, maar ware kunstobjecten. Ze zijn natuurlijk
niet goedkoop, maar dan heb je ook wel een uniek exemplaar om thuis indruk mee te maken!
calle ánimas 2, guitarradegranada.com, +34()626-526082, dagelijks 11.30-15.00 &
17.30-21.00, bus c1, c2
8 ALHAMBRA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een bezoek aan het Alhambra is een must wanneer je in Granada bent. Het complex,
gebouwd tussen de 8e en 14e eeuw, bestaat onder andere uit verschillende paleizen, torens
en een fort van de Moorse heersers van het koninkrijk Granada in Andalusië. De Moorse
invloeden vind je door het hele complex terug in schitterende versieringen. Trek minimaal een
halve dag uit om door het Alhambra en zijn tuinen te dwalen. Koop van tevoren wel je tickets
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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