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PASEO DEL PRADO, RETIRO & BARRIO
SALAMANCA
Magasand
Puerta de Alcalá
Palacio de Linares
Plaza de Cibeles
Palacio de Cibeles
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Naval
Museo Thyssen-Bornemisza
Museo del Prado
Real Jardín Botánico
Caixaforum Madrid
Parque del Buen Retiro
Palacio de Cristal
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Meermin
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Pretty Ballerinas
Uno de 50
Gallery Madrid
Anatomía
Hakei
Lateral
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Donde Monica
Fariolen Manila
Tre's
Malababa
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Museo Arqueológica Nacional
Biblioteca Nacional

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Plaza de Colón

ROUTE
PASEO DEL PRADO, RETIRO
BARRIO SALAMANCA

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.50 km)

&

OVER DE ROUTE

Vlak bij metrohalte Retiro kun je met een ontbijt van Magasand alvast opladen voor een
culturele ochtend

. Loop daarna de hoek om naar Puerta de Alcalá

in richting Palacio de Linares

en Plaza de Cibeles

en sla C/ de Acalá

met het Palacio de Cibeles

Sla links de Paseo del Prado in. Hier vind je het Museo de Artes Decorativas

Deze wandeling is vrij lang, maar sommige delen kun je ook heel goed fietsen. Er liggen veel
culturele hoogtepunten op de route, waaronder een aantal prachtige musea. Onderweg krijg
je de meer chique kant van Madrid te zien, met luxe winkels en dure restaurants. Er zijn
echter ook nog genoeg authentieke plekken te vinden.

Museo Naval

DE WIJKEN

de overkant kun je een gratis tentoonstelling bezoeken

.

en het

. Als je het plein oversteekt, kom je uit bij Museo Thyssen-Bornemisza

. Ga verder over de Paseo del Prado en bezoek het gelijknamige museum

. Achter het

gebouw, aan Plaza de Murillo, bevindt zich de ingang van de Real Jardín Botánico

. Aan

. Loop vervolgens over de

De Paseo del Prado is dé museumallée van Madrid. Het Museo del Prado en het Museo
Thyssen-Bornemisza vallen onder de hoogtepunten van de Spaanse cultuur. De Paseo zelf is
een drukke straat, maar onderweg staan zo veel mooie gebouwen dat je je ogen uit zult

boekenmarkt in C/ de Claudio Moyano. Aan het einde van de straat vind je de ingang naar het

kijken. De rest van de wijk is chic, statig en rustig.

van de straatartiesten. Aan Paseo de Colombia kun je een bootje huren

In het Parque del Buen Retiro is van alles te doen. Zo kun je er kunst bekijken in het Palacio de
Cristal, varen in een roeibootje, een flamenco-optreden bijwonen of op de boulevard genieten
van de zon en de straatmuzikanten. Je kunt er helemaal opladen voordat je de drukte van de
stad weer trotseert. Vooral op doordeweekse dagen is het er stil en dommel je lekker weg op
een bankje of in het gras. Kortom, het park is de ideale plek voor rustzoekers.
De straten ten noorden van El Retiro vormen de wijk Salamanca en zijn wat statiger dan die in
andere Madrileense buurten. Dit is dé plek om te winkelen, want het wemelt er van de
winkels met een exclusief aanbod. De wat grotere, en vaak iets meer betaalbare,
winkelketens kun je er overigens ook vinden. De restaurantjes zijn er in de regel net wat
classier en eleganter dan elders. Je betaalt er wat meer en het aantal dames in bontjassen ligt
er tamelijk hoog. De gezelligheid is er echter zeker niet minder om. Bovendien heb je hier een
grote kans om (Spaanse) beroemdheden te spotten, want het is er zien en gezien worden.
Wie goed kijkt kan ook hier nog volop authentieke plekjes vinden, waar het soms wel lijkt
alsof de tijd heeft stilgestaan.

WEINIG TIJD

Plaza de Colón + Museo del Prado + Caixaforum Madrid + Plaza de Cibeles + Parque del
Buen Retiro

Parque del Buen Retiro

. Loop zigzaggend richting Palacio de Cristal

, terwijl je geniet
. Verlaat het park

via een tunneltje dat onder C/ Alcalá doorloopt en loop de chique straten van Salamanca in. In
C/ de Claudio de Coello, C/ Jorge Juán en de zijstraten kun je prima winkelen
en heb je eettentjes voor het uitkiezen
Gallery Madrid

. Mannen moeten zeker even binnenlopen bij

. Ga links C/ de Núñez de Balboa. Shop verder bij Anatomía

en neem daarna een pauze bij Lateral

en Hakei

. Loop dan verder tot C/ Juan Bravo

terug en sla linksaf bij C/ Lagasca om wat te eten op het terras van Donde Monica
de José Ortega y Gasset kom je weer terug in C/ Lagasca
en dan door naar Jurucha

. Ga
. Via C/

. Nog even shoppen

. Ga links C/ Claudio Coello weer in. Vervolg je weg door C/

Hermosilla en ga links bij C/ Serrano. Een stukje verder vind je het Museo Arqueológico
Nacional

, de Biblioteca Nacional

te drinken en eten op deze gourmetmarkt

en Plaza de Colón

. Bij Platea stop je om wat

. Ga je liever uitgebreid tafelen? Ga dan via

Paseo de la Castellana naar het laatste adres, sla linksaf bij C/ Fernando el Santo en kies een
van de hippe zaakjes

.

MAGASAND - ETEN & DRINKEN

Begin de dag goed met een mix & match ontbijt van Magasand. Zin in een sapje? Zoek dan
zelf je favoriete fruit uit in de mooie display. Voor de sandwiches, salades en broodjes mag je
zelf je ingrediënten kiezen. Zo stel je de ideale combi samen! Van de kaart bestellen mag
natuurlijk ook, er is genoeg om uit te kiezen. Terwijl je wacht kun je fijn bladeren in een van de
magazines of boeken die er liggen. Ze serveren ook lunch en pakken je bestelling zelfs met
liefde in als picknick voor in het nabijgelegen park.
c/ de columela 4, www.magasand.com, ma-vr 9.30-22.00, za 12.00-20.00, ontbijt € 6, metro
retiro

PUERTA DE ALCALá - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Calle Alcalá was vroeger de weg naar Alcalá de Henares, een oud universiteitsstadje op zo’n
30 kilometer van Madrid. Halverwege staat Puerta de Alcalá, de vroegere stadspoort. Dit
bouwwerk met vijf bogen werd ontworpen door Francisco Sabatini en behoort tot de
bekendste monumenten van Madrid.
plaza de la independencia, metro retiro

PALACIO DE LINARES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Lange tijd is het Palacio de Linares gesloten geweest voor publiek. Mysterieuze verhalen
deden de ronde; zo zouden er stemmen uit het verleden te horen zijn! Het paleis werd in
1873 ontworpen door architect Colubi en deed lange tijd dienst als woonhuis van de markies
van Linares. Tegenwoordig staat het bekend als Casa de América en huist er een ZuidAmerikaans cultureel centrum. Met een gids kun je het paleis bekijken en er is een
expositieruimte met wisselende tentoonstellingen.
paseo recoletos 2, www.casamerica.es, ma-vr 10.00-15.00 & 16.00-20.00, za-zo 11.00-14.00,
entree € 8, metro banco de españa

PLAZA DE CIBELES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op Plaza de Cibeles staat het beeld van een door leeuwen getrokken voertuig met daarop
Cybele, de godin van de vruchtbaarheid. Met het indrukwekkende Palacio de Cibeles, de
Banco de España en de drukke rotonde als decor, is dit sculptuur een van de meest
kenmerkende punten van de stad. Het plaza is op zijn mooist als de gebouwen ‘s avonds
verlicht zijn.
plaza de cibeles, metro banco de españa

PALACIO DE CIBELES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Palacio de Cibeles, voorheen het Palacio de Communicaciones en hoofdkantoor van de
Spaanse Post, is een van de meest emblematische gebouwen op het plein. Het Palacio is
meer dan honderd jaar oud en na zes jaar flink verbouwen is het eindelijk weer in gebruik
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genomen. Het pand herbergt een museum met wisselende exposities, een restaurant en een
dakterras waarvandaan je goed zicht hebt over het park Retiro.
plaza de cibeles, www.centrocentro.org, www.adolfo-palaciodecibeles.com, museum di-zo
10.00-20.00, restaurant dagelijks 13.00-16.00 & 20.00-0.00, entree gratis, metro banco de
españa

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Museo Nacional de Artes Decorativas is een van de weinige Spaanse musea op het
gebied van decoratieve kunst en industrieel ontwerp. Het is een uitgebreide opstelling van
meubels, keramiek, textiel en tapijten uit de 15e tot de 20e eeuw. Er staat zelfs een complete
keuken uit een 18e-eeuws Valenciaans paleis!
c/ de montalbán 12, mnartesdecorativas.mcu.es, di-wo & vr-za 9.30-15.00, do 17.00-20.00, zo
10.00-15.00, entree di-wo & vr-za € 3, do & zo gratis, metro retiro

MUSEO NAVAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het lokkertje van Museo Naval is de mappa mundi van Juan de la Cosa, de allereerste
landkaart waarop Amerika te zien is. Naast objecten over de ontdekking van deze nieuwe
wereld is er van alles te zien op het gebied van de zeevaart, waaronder een aantal prachtige
scheepsmaquettes. Let op: zonder identiteitsbewijs mag je er niet in!
paseo del prado 5, www.armada.mde.es, di-zo 10.00-19.00, entree gratis, metro banco 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.

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
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MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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.

Oorspronkelijk behoorden de werken van het Museo Thyssen-Bornemisza tot de privécollectie
van de gelijknamige Spaans-Hongaarse familie. Sinds 1993 zijn ze te zien in het 18e-eeuwse
Palacio de Villahermosa. Het bijzondere aan deze verzameling is dat er veel verschillende
stromingen vertegenwoordigd zijn. Het beste is om op de tweede verdieping te beginnen en
de tentoonstelling in chronologische volgorde te bekijken.

LOCAL

paseo del prado 8, www.museothyssen.org, ma 12.00-16.00, di-zo 10.00-19.00, entree ma
gratis, di-zo € 10, metro banco de españa

MUSEO DEL PRADO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Om het Museo del Prado helemaal te kunnen bekijken heb je meer dan een dag nodig. Er
staan zo’n zesduizend schilderijen en sculpturen opgesteld! De collectie bestaat grotendeels
uit werk van Italiaanse, Vlaamse en Spaanse meesters, waaronder het prachtige Las Meninas
van Velázquez. Je vindt er kunstwerken van grote namen als Goya, El Greco, Rubens,
Jheronimus Bosch en Rembrandt.
c/ ruiz de alcorcón 23, www.museodelprado.es, ma-za 10.00-20.00, zo 10.00-19.00, entree €
14, ma-za 18.00-20.00 & zo~17.00-19., metro banco de españa
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NAME

MARLOES VAESSEN

