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

Dulces Dreams Boutique Hostel & Café Gallery
Hammam Al Ándalus
Casa Mira
Península Vintage
Carmen Thyssen Museum
Mapas y Compañía
Casa Aranda
La Recova
El Último Mono
Mercado Central de Atarazanas
La Bella Julieta
Antigua Casa de Guardia
Streetart
Mamuchis
Málaga Bike Tours & Rentals
Parque de Málaga
Centre Pompidou Málaga
Atlantis Sunset Lounge
Playa de la Malagueta
Chiringuito Mami Beach
Plaza de Toros de La Malagueta
La Odisea
Castillo de Gibralfaro
Ayuntamiento de Málaga
Alcazaba
Teatro Romano
Batik
Teteria Palacio Nazari
Catedral Nuestra Señora de la Encarnación
Alfajar
Sabor a España
Café Central
Casa Lola
Wituka
La Tarta de la Madre de Cris
Plaza de la Merced
Byoko
El Mesón de Cervantes

ROUTE
málaga centro histórico,
soho, la malagueta & la
merced
OVER DE ROUTE

Deze route loodst je door middel van 38 adresjes langs de leukste en mooiste plekken van
Málaga. Je begint in het Centro Histórico met al zijn rijke historie. Van daaruit verken je de
kunstzinnige wijk Soho, de wijk La Malagueta aan het strand, en ga je weer via het centrum
naar La Merced, de laatste wijk die je tijdens deze route bezoekt. Hier ligt ook het sfeervolle
plein Plaza de la Merced, Pablo Picasso's geboorteplek.

DE WIJKEN

Het Centro Histórico is het hart van Málaga. De geschiedenis van de stad is zichtbaar in de
prachtige architectuur, met hier en daar nog Romeinse en Moorse invloeden. De meeste
highlights van de stad bevinden zich hier. Daarnaast wemelt het van de restaurants en bars.
De straten zijn een mengelmoes van toeristen en locals, en het is er altijd gezellig druk.
Soho is de kunstzinnige wijk van de stad. Het idee voor ‘Soho, Barrio de las Artes’ (letterlijk
vertaald: de wijk van de kunsten) is eind jaren nul ontstaan. Hiervoor was Soho een
achterstandswijk, en daar moest verandering in komen. De directeur van het CAC Museum
was een van de initiatiefnemers die ervoor zorgde dat de wijk werd omgetoverd tot een
artistiek centrum. Zo werd er onder andere een project gelanceerd waarbij verschillende
kunstenaars muurschilderingen op gebouwen maakten. Ook zijn er in deze wijk steeds meer
hippe eettentjes te vinden.
In de 19e eeuw was La Malagueta een industrieel gebied, maar vandaag de dag is de wijk
helemaal verbouwd en opgeknapt. In La Malagueta bevindt zich het stadstrand Playa de la
Malagueta. Naast het strand ligt een boulevard die je helemaal kunt aflopen richting het
oosten van de stad. Op het strand vind je een aantal gezellige strandtenten,
oftewel chiringuitos. De stierenarena, die nog steeds gebruikt wordt, ligt niet ver van het
strand. In Muelle Uno, het havengebied, bevinden zich vele winkels en restaurants, maar ook
kunst- en cultuurliefhebbers komen hier aan hun trekken.
La Merced is de wijk waar Pablo Picasso geboren is, om precies te zijn op Plaza de la
Merced. Tegenwoordig is dit sfeervolle plein het hart van de wijk. Aan de randen van het plein
kun je in de vele bars en restaurants wat eten of drinken en is het vooral ’s avonds erg

levendig.

WEINIG TIJD

Alcazaba + Mercado Central de Atarazanas + Carmen Thyssen Museum + Antigua Casa
de Guardia + El Mesón de Cervantes

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)

een tapa 33 . Shop bij Wituka 34 en koop een overheerlijk stukje taart 35 . Vervolg de weg
naar Pl. de la Merced 36 en steek het plein over voor een gezonde maaltijd 37 . Meer trek in

Start op Pl. de los Mártires 1

2 en loop C. Andrés Pérez in voor iets lekkers 3 . Ga terug en

typisch Spaans eten? Loop dan C. Álamos in voor tapas 38 .

loop via Península Vintage 4 naar het eind van de straat. Op de hoek ligt het Carmen
Thyssen Museum 5 . Sla rechtsaf op C. Compañia voor een leuk shopadresje 6 . Sla C.
Fajardo in en ga bij C. Cisneros linksaf. Sla weer linksaf naar C. Santos en eet churros bij Casa
Aranda 7 . Loop in dezelfde richting terug en loop rechtstreeks C. San Juan in. Volg de weg
neem een kijkje bij La Recova 8 . Vervolg C. San Juan en sla linksaf bij C. Cinteria en daarna
weer linksaf bij C. Nueva. Vervolg de weg en drink een sapje in de eerste straat links (C.
Duende) bij El Último Mono 9 . Loop terug naar C. San Juan en vervolg de weg. Sla
rechtsaf op Pl. de Félix Sáenz richting de markt 10 . Verlaat de markt via de achterkant, sla
linksaf en ga rechts bij C. Puerta del Mar. Bestel een bagel 11 , en sla bij Alameda Principal
rechtsaf. Drink een digestief 12 en steek bij C. Tomás Heredia de weg over voor je
muurschilderingenjacht 13 . Loop door tot C. Casas de Campos en ga rechtsaf. Stop voor een
korte pauze bij Mamuchis 14 en loop dan weer terug naar waar je vandaan komt. In C.
Trinidad Grund reserveer je een fiets(tour) 15 en vervolg je de weg. Steek Plaza de la Marina
over totdat je bij het park aankomt 16 . Halverwege het park steek je rechts de grote weg over
naar Paseo del Muelle Dos, en loop je op de kubus van Centre Pompidou 17 af. Sla rechtsaf
en vervolg de weg langs het water. Aangekomen ter hoogte van de Atlantis Sunset Lounge
loop je de trap voor een cocktail 18 . Loop weer naar beneden, vervolg de weg en loop links de
hoek om naar het strand 19 . Iets verderop kun je heerlijk eten 20 . Volg de boulevard en steek
de weg over naar Pl. de la Malagueta. Via C. Cervantes en C. Maestranza kom je bij de
stierenarena 21 . Loop naar Paseo Reding en steek de weg over voor een zoete wijn 22 en
optionele klim naar boven 23 . Weer terug loop je via de tuinen naar het stadhuis 24 . Sla
rechtsaf in C. Travesia Pintor Nogales. Snuif cultuur op 25 26 en volg de weg voor wat te
eten 27 . Steek C. Zegrí door, zodat je uitkomt op C. Granada. Sla linksaf en weer links bij C.
San Augustín. Volg de weg tot het eind en stop onderweg voor een Arabische thee 28 . Bekijk
de kathedraal 29 en shop 30 . Volg C. Sta María en koop wat Spaanse lekkernijen 31 en bestel
op Pl. de La Constitución koffie zoals een Malagueño 32 . Sla rechtsaf C. Granada in en eet
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1 DULCES DREAMS BOUTIQUE HOSTEL & CAFé GALLERY - ETEN & DRINKEN

Dulces Dreams Boutique Hostel & Café Gallery is een hostel, café en galerie in één. Het
heeft een hippe inrichting met veel wit en hout. Ze serveren zowel binnen als buiten heerlijke
koffie, sapjes en lekkernijen. De carrot cake is overheerlijk.
plaza de los mártires 6, www.dulcesdreamshostel.com, +34()951-357869, dagelijks
8.00-22.00, € 2,50, bus 36 carretería (plaza nueva)
2 HAMMAM AL ÁNDALUS - LEUK OM TE DOEN

Voor een ultiem ontspannen ervaring is een bezoekje aan Hammam Al Ándalus een must.
Dit badhuis is helemaal in Arabische stijl gebouwd, met typische zuilen, bogen en tegeltjes.
De schitterende ruimtes met gedempte verlichting geven je de mogelijkheid om alle stress te
laten varen. Er zijn baden van verschillende temperaturen en een stoombad. Het is mogelijk
om bovenop een bezoekje aan de baden verschillende arrangementen (met bijvoorbeeld een
massage) te boeken. Reserveren is verplicht!
plaza de los mártires 5, www.malaga.hammamalandalus.com, +34()952-215018, dagelijks
9.30-0.00, vanaf € 30, bus 36 carretería (plaza nueva)
3 CASA MIRA - ETEN & DRINKEN

De bekendste ijssalon van Málaga is ongetwijfeld Casa Mira. Ze hebben verschillende locaties
in de stad waarvan deze de nieuwste is. Hier worden naast ijs ook verschillende drankjes en
turrón verkocht. Turrón is een lekkernij gemaakt van nougat en wordt door Spanjaarden vooral
rond de kerstperiode veel gegeten. Ook verkopen ze producten die zijn gemaakt van turrón,
zoals snoepjes, jam, likeur, zeep en kaarsen. De inrichting is een combinatie van modern en
traditioneel.
calle andrés pérez 10, +34()952-228405, ma-za 12.30-21.30, zo 13.00-20.30, € 3,50, bus 36
carretería (plaza nueva)
4 PENíNSULA VINTAGE - SHOPPEN

Bij Península Vintage kun je als vintage-liefhebber je hart ophalen. Bij deze tweedehands
kledingwinkel is er voor zowel mannen als vrouwen een uitgebreid aanbod van kleurrijke
kledingstukken in allerlei printjes te vinden. Alle items worden zorgvuldig uitgezocht en zelfs
uit Tokio, Londen of Bangkok gehaald. De kans is klein dat je hier met lege handen naar buiten
loopt.
calle mártires 7, peninsulavintage.com, +34()647-484288, ma-vr 10.30-14.30 & 17.00-21.00, za
11.00-15.00 & 17.30-21.00, bus 36 carretería (plaza nueva), 2, 17, 20, 30, 36 pasillo de santa
isabel
5 CARMEN THYSSEN MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Carmen Thyssen museum is gevestigd in een oud Moors paleis en open voor het publiek
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sinds 2011. De werken uit de collectie beelden typische Andalusische scènes af, zoals
schattige binnenplaatsen, feria’s en stierengevechten. Ook de prachtige landschappen die
deze regio rijk is, ontbreken niet. Er vinden doorlopend tijdelijke tentoonstellingen plaats op de
bovenste verdieping die ook zeer de moeite waard zijn.
calle compañía 10, www.carmenthyssenmalaga.org, +34()902-303131, di-zo 10.00-20.00,

ze zelf lekkere koeken en muffins. De inrichting is origineel, een bonte verzameling van
opgeknapte oude meubels en hier en daar wat grappige details, zoals een stukje muur van
legoblokjes in plaats van baksteen. De sfeer is relaxt en vrolijk.
calle duende 6, +34()951-000000, dagelijks 9.00-21.00, € 3, bus 2, 17, 20, 30, 36 pasillo de
santa isabel

entree permanente collectie € 6, bus 36 carretería (plaza nueva)
6 MAPAS Y COMPAñíA - SHOPPEN

Zodra je Mapas y Compañía binnenstapt, krijg je zin op reis te gaan. Aan het plafond hangen
vele wereldbollen en planeten en de muren zijn bedekt met wereldkaarten. Ook hebben ze
een mooie collectie boeken, die vooral bestaat uit boeken over reizen, wandelen, klimmen en
astronomie. Voor de jeugd zijn er mooie prentenboeken, spelletjes en puzzels. Een kleine
winkel waar je je desondanks uren kunt vergapen aan al het moois.
calle compañía 33, www.mapasycia.es, +34()952-608815, open ma-vr 10.00-13.30 &
17.30-20.30, za 10.30-14.00, bus 36 carretería (plaza nueva)
7 CASA ARANDA - ETEN & DRINKEN

Voor de lekkerste én bekendste churros van Málaga moet je bij Casa Aranda zijn. Hier kun je
een portie churros met een heerlijke kop warme chocolademelk bestellen, waar je de churros
indoopt (met koffie kan ook). Spanjaarden eten het als ontbijt of snack. Op Calle Herrería del
Rey 2 zit de grote broer van deze vestiging, die al bestaat sinds 1932.
calle santos 8, www.casa-aranda.net, +34()952-222812, open ma-za 9.00-13.00 &
17.00-21.00, € 4, bus 36 carretería (plaza nueva)
8 LA RECOVA - ETEN & DRINKEN

La Recova staat bekend om zijn traditionele Spaanse ontbijtmenu. Voor slechts 2,50 euro krijg
je geroosterd brood uit de oven met zes verschillende soorten huisgemaakt beleg, zoals
paté, tomatenpulp (die de locals eten met olijfolie en zout) en jam. Ook een kopje koffie zit
inbegrepen in de prijs. Naast ontbijt staan er simpele tapas en dessertwijnen uit Málaga op de
kaart. De ouderwetse inrichting maakt de ervaring helemaal af. De winkel naast het
restaurant is van dezelfde eigenaar en verkoopt prachtig Spaans aardewerk.
pasaje nuestra señora de los dolores de san juan 5, www.recovamalaga.wixsite.com/larecova,
+34()952-216794, ma-vr 8.30-16.00, za 8.30-14.00, ontbijt € 2,50, bus 2, 17, 20, 30, 36, pasillo
de santa isabel
9 EL ÚLTIMO MONO - ETEN & DRINKEN

El Último Mono is een koffie- en sapjesbar waar 100% natuurlijke ingrediënten centraal staan.
De jongens achter de bar zijn erg sociaal en maken graag een praatje met je. Elke dag bakken
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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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Hans Zeegers
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2021-09-29 15:30:53
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

NAME

CLARISKA VAN DELFT

Voor Clariska staat in Málaga genieten van de zon centraal.
Van een wandeling langs het strand tot fietsen naar de
supermarkt: ze geniet er elke dag van. Verder maakt ze graag
foto’s van al het moois dat Málaga te bieden heeft en is ze
vaak buiten te vinden, het liefst met vrienden op een
sfeervol (dak)terras tussen de locals.
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