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& HUERTAS

OVER DE ROUTE

Tijdens deze wandeling verken je het centrum van Madrid met z’n drukke straten en vele
bezienswaardigheden. Onderweg kom je een aantal van de toeristische hoogtepunten tegen,
maar wie goed kijkt ontdekt ook het oude Madrid. De route is niet heel lang, maar er is zo veel
te zien dat je er zeker een dag voor uit kunt trekken.

DE WIJKEN

La Puerta del Sol, of kortweg ‘Sol’, vormt het hart van de stad. Hier is het druk met winkelend
publiek, zakenlui, straatartiesten en toeristen. Op het plein vind je Kilómetro Cero, het nulpunt
van Spanje. Vanaf hier worden alle afstanden in het land gemeten. Sol is bij Spanjaarden
vooral bekend vanwege de duizenden feestgangers die hier op 31 december samenkomen
om oud en nieuw te vieren. De twaalf klokslagen van het Casa de Correos markeren het
nieuwe jaar en worden op televisie uitgezonden. De traditie is om bij elke klokslag een druif te
eten.
Ook op de Gran Vía, ten noorden van Sol, is het een drukte van belang. De honderd jaar oude
avenue biedt een keur aan flitsend verlichte winkels, bars, klassieke bioscopen en theaters.
Op en rond het Plaza Mayor zul je niet aan de toeristen ontkomen, maar wie door de kleine
straatjes slentert en goed om zich heen kijkt, ervaart het Madrid van weleer. Stop bijvoorbeeld
even bij de ouderwetse fourniturenwinkels in Calle de Pontejos en bij de winkeltjes met
religieuze artikelen in Calle de Bordadores. Tijdens Madrileense fiestas, zoals San Isidro, spot
je zelfs nog een enkele local in klederdracht.
In Huertas, ten zuiden van Sol, vind je een wisselend aanbod van kleine, aparte winkeltjes,
maar ook handeltjes die al decennialang meegaan. Rondom het Plaza de Santa Ana zitten veel
hippe restaurants en bars, maar ook gezellige traditionele zaakjes.

WEINIG TIJD

La Puerta del Sol + Mercado de San Miguel + Plaza Mayor + Hammam Al Ándalus
Madrid + Chocolatería San Ginés

Begin bij metro Banco de España. Op de kruising van Gran Vía en C/ Alcalá zie je links het
Círculo de Bellas Artes

. Op de andere hoek staat Edificio Metrópolis

Vía tot aan Mercado de la Reina

. Volg de Gran

. Loop door, ga rechts bij C/ San Bartolomé en de

tweede links bij C/ Infantas. Op de hoek van C/ Hortaleza zie je Natura

. Sla rechtsaf de

winkelstraat Fuencarral in en ga vervolgens linksaf in de C/ de San Onofre. Ga de eerste links,
rechts en dan nog eens links en rechts. Rechts, in C/ Ballesta, zit het leuke winkeltje Kling
. Vervolg je route via C/ Mesonero Romanos. Ga aan het einde links en loop een stukje
terug over de Gran Vía. Steek C/ de la Montera over naar C/ del Caballero de Gracia, waar je
het Oratorio vindt

. Via C/ Virgen de los Peligros kom je weer uit op C/ Alcalá. Sla rechtsaf

en bezoek de Academia de Bellas Artes

. Loop dan door naar Puerta del Sol

probeer in C/ de la Montera de geheime tuin te vinden
leuke winkels

. Loop een stukje terug voor wat

. Ga links C/ de Salud in en flaneer door de winkelstraat en zijstraten

. Vervolg je route en bekijk in C/ de la Misericordia het klooster
Caja Madrid

en de Fundación

. Ga aan het einde van C/ de San Martín naar links, en loop via C/ del Arenal

naar Plazuela de San Ginés
Mayor

en

. Lekkere trek? Maak een tussenstop in C/

en steek dan door naar Plaza Mayor

Cuchilleros. Eet iets lekkers op de markt

. Verlaat het plein via de Arco de

of bij Emma Cocina

. Ga bij C/ de la Pasa

naar links op Plaza de Conde de Barajas. ’s Avonds kun je hier de flamenco beleven

. Sla

rechtsaf bij C/ Cuchilleros en ga dan links C/ de la Colegiata in. Sla linksaf bij C/ Duque de
Rivas

en loop rechtdoor richting Plaza de Santa Cruz. Wandel C/ de la Bolsa in

trakteer jezelf op een ijsje
Santa Ana

en

. Loop een stukje terug en ga naar rechts richting het Plaza de

. Steek het plein over en neem rechts de Carrera de S. Jerónimo en sla

rechtsaf in C/ Ventura de la Vega voor een diner
vind je nog veel meer lekkers

of een cocktail

en ook in C/ Huertas kun je goed eten

. In C/ León
.

CíRCULO DE BELLAS ARTES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Círculo de Bellas Artes werd begin 20e eeuw gebouwd door Antonio Palacios. Nu is het
een cultureel centrum met diverse expositieruimtes. Voor een drankje met een schitterend
uitzicht over Madrid ga je naar het dakterras.
c/ marqués casa riera 2, www.circulobellasartes.com, expositieruimte di-zo 11.00-14.00 &
17.00-21.00, dakterras ma-do 9.00-21.00, vr-zo 11.00-21.30, entree exposities en dakterras €
4, metro banco de españa

EDIFICIO METRóPOLIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Edificio Metrópolis is een opvallende verschijning op de kruising van Alcalá en Gran Vía. Het
kantoorgebouw stamt uit 1905 en kenmerkt zich door de Korinthische zuilen, sculpturen in de
vorm van vrouwen en de iconische leien koepel. Vanaf de top waakt Victoria, de godin van de
overwinning, over de stad.
c/ alcalá 39, niet geopend voor publiek, metro banco de españa

MERCADO DE LA REINA - ETEN & DRINKEN

Of je nou komt ontbijten, een tapa wilt snacken of uitgebreid komt dineren, bij Mercado de la
Reina kan het allemaal. Aan de grote bar drink je een lekker wijntje, aan de hoge statafels eet
je wat tapas tussen de locals en achterin geniet je bij gedimd licht van een heerlijk diner.
Keuze te over!
gran vía 12, www.mercadodelareina.es, ma-do 9.00-2.00, vr 9.00-2.30, za 10.00-2.30, zo
10.00-2.00, € 16, metro gran vía

NATURA - SHOPPEN

Je komt bij winkelketen Natura heel wat leuke hebbedingetjes tegen: van keukengerei en
interieuraccessoires tot warme, zachte dekens en regenlaarsjes voor die ene keer dat het
toevallig regent in Madrid. De producten zijn veelal gemaakt van natuurlijke materialen.
c/ hortaleza 12, www.naturaselection.com, ma-za 10.00-21.00, metro gran vía

KLING - SHOPPEN

Bij Kling vindt iedereen wel een kledingstuk naar zijn of haar smaak. Hun winkel in Calle
Ballesta werd vroeger gebruikt als bordeel. Nu vind je er rekken vol kleurrijke items met
originele prints en details.
c/ ballesta 6, www.kling.es, ma-za 11.00-21.00, elke eerste zo van de maand, metro gran vía

ORATORIO DE CABALLEROS DE GRACIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Oratorio de Caballeros de Gracia is een nationaal monument. De kerk, een mooi voorbeeld
van het neoclassicisme, is ontworpen door de Spaanse architect Juan de Villanueva, die ook
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het Prado op zijn naam heeft staan. Vanaf de Gran Vía is de achterzijde te bewonderen; deze
is nog mooier dan de voorkant.
c/ caballero de gracia 5, www.caballerodegracia.org, dagelijks 10.00-13.45 & 17.00-20.45,
gesloten tijdens de mis, entree gratis, metro gran vía

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

colofon

Voorheen was de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando het paleis van een bankier,
later de Academie voor Schone Kunsten en momenteel is het een museum. In de

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.

permanente collectie worden schilderijen en tekeningen van grote meesters als El Greco,
Goya, Rubens en Picasso tentoongesteld.
c/ alcalá 13, www.realacademiabellasartessanfernando.com, di-zo 10.00-15.00, entree di & dozo € 6, wo gratis, metro sol

LA PUERTA DEL SOL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

La Puerta del Sol betekent ‘de poort van de zon’. Dit drukke plein fungeert als trefpunt voor
veel Madrilenen. Voor Casa de Correos, het gebouw met de klok, ligt het nulpunt van Spanje.
Aan het begin van Calle de Alcalá staan het beroemde beeld van de beer en de madroño, de
aardbeiboom, dat wordt gebruikt als symbool op de stadsvlag.

Kwam voor een jaartje naar Madrid, maar dat werden er tien. Marloes geniet van het
heerlijke eten – dat kan elke week op een nieuwe plek. Zelfs bevriende
NAME
Madrilenen noemen haar de wandelende restaurantgids. Ze is altijd op zoek naar
Marloes
Vaessen
iets bijzonders. En 9 van de 10 keer vindt ze een winkel, dakterras of café, gloednieuw
Photography
en echt de moeite.
Vincent van den
Hoogen,

Hans Zeegers, Steffie
Phlippen

plaza de la puerta del sol, metro sol
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JARDíN SECRETO DE SALVADOR BACHILLER - LEUK OM TE DOEN

De Jardín Secreto de Salvador Bachiller is haast een publiek geheim! De goed verborgen tuin
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.

bevindt zich in hartje centrum, op het dakterras van de winkel Salvador Bachiller, in een
drukke straat waar dagelijks hordes toeristen doorheen lopen. In de tuin kom je helemaal tot
rust onder het genot van een drankje of een uitgebreide lunch. Let op de grappige details,
zoals de menukaart die in een vogelhuisje wordt gepresenteerd.
c/ de la montera 37, jardinsecretosalvadorbachiller.com, ma-vr 10.30-23.00, za-zo 11.00-23.00,
metro gran vía of sol
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