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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Casa de Campo
Río Manzanares
EcoMovingSports
Puente de Segovia
Los Jardines del Campo del Moro
San Antonio de la Florida
Casa Mingo
Winkelcentrum Príncipe Pío
Templo de Debod
Txirimiris
Entrevinos
Ocho y Medio
Cines Renoir
Casa Mono
Faro de Moncloa
Palacio de Liria
El Jardín Secreto
Conde Duque
Duke
Sportivo
Mini
Olive
Quesería Cultivo
Boa Mistura
Federal Café
El Rey de los Tallarines
Plaza de España
Alambique
Teatro Real
Plaza de Oriente
Jardines Sabatini
Palacio Real
Catedral de Nuestra Señora de la Almudena
Muralla Árabe
Viaducto Segovia
Horno la Santiaguesa
La Gastroteca de Santiago
El Abrazo de Vergara

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 15.50 km)

casa de campo, plaza de
españa & palacio real

Ga met de metro of met de Teleférico naar Casa de Campo 1 . De wandeling start bij

OVER DE ROUTE

Huur een fiets 3 en steek de Puente de Segovia over 4 . Loop door het park waar veel

Tijdens deze wandeling geniet je, net als de locals, van de ruimte die de stad te bieden heeft.
Bewonder de tuinen van het paleis, wandel langs de Río Manzanares of relax in het park.
Omdat het eerste gedeelte vrij lang is, is het een goed idee om deze route te fietsen. Het
tweede deel van de wandeling bevat een aantal mooie bezienswaardigheden.

DE WIJKEN

Het Palacio Real ligt samen met de kathedraal en de paleistuinen aan het mooie Plaza de
Oriente. Hier kun je heerlijk zitten en genieten van de koninklijke grandeur. Madrid werd pas in
de 16e eeuw hoofdstad van Spanje, toen de Habsburgse koning Felipe ii het hof hierheen
verplaatste vanuit Toledo. De geschiedenis van de stad gaat echter terug tot de 9e eeuw,
toen emir Mohammed i een vesting stichtte aan de rivier de Manzanares. De ruïnes van de
Moorse stadsmuur zijn nog altijd te zien. Felipe ii nam in 1561 zijn intrek in het voormalige
Moorse Alcázar, dat op dezelfde plek stond als waar zich nu het Palacio Real bevindt. Vanuit
daar breidde Madrid los Austrias, zoals het oude centrum ook wel genoemd wordt, uit. Toen
het Alcázar in 1734 door een brand werd verwoest, begon men met de bouw van het huidige
paleis.
Rondom het Plaza de Oriente is van alles te beleven. Cultuurliefhebbers kunnen er
verschillende musea en de Egyptische tempel bewonderen. Wie meer van groen houdt, kan
door de tuinen van het Palacio Real wandelen, fietsen langs de Río Manzanares of met de
kabelbaan naar het grote park Casa de Campo gaan. Het uitzicht over het heuvelachtige
gebied achter de stad is prachtig.
Op Plaza de España vind je standbeelden van de volkshelden Don Quijote en Sancho Panza.
Om de hoek ligt het alternatieve wijkje Conde Duque. Hier kun je op je gemak door de straten
met bijzondere winkels en leuke eettentjes flaneren. Aan het einde van de dag lonken daar de
terrassen op Plaza de Comendadores.

WEINIG TIJD

Río Manzanares + Palacio Real + Templo de Debod + Conde Duque + Plaza de España

metrostation Lago. Loop naar het meer: hier kun je een bootje huren of op een terrasje zitten.
Via Paseo María Teresa en Paseo de Embarcadero wandel je naar de Río Manzanares 2 .

bruidsparen foto’s laten maken 5 . Volg de Paseo de la Florida tot je bij de tweelingkerkjes
komt en als je al trek hebt, eet dan een heerlijk kippetje 6

7 . Keer terug. Zin om te

winkelen? Dat kan in Príncipe Pío, een oud treinstation 8 . Ga links op Cuesta San
Vincenta. Wandel links omhoog door Paseo del Rey en C/ de Estanislao Figueras en bewonder
de vreemde Egyptische tempel 9 . Steek C/ del Pintor Rosales over en proef de
hamburguesa unai van Txirimiris of drink een wijntje bij Entrevinos 10 11 . Ga eerst links, dan
rechts en weer links naar C/ de Martín de los Heros voor leuke winkel en een bioscoop 12 13 .
Loop even terug, ga naar rechts en dan links C/ Tutor in. Zo loop je naar Casa Mono 14 . Als je
Madrid vanaf grote hoogte wil zien loop je door naar het einde van de straat via het park naar
de Faro de Moncloa 15 . Via C/ de la Princesa vind je het Palacio de Liria 16 . Loop door C/ del
Duque de Liria naar het wijkje Conde Duque en sla links de gelijknamige straat in. Op de hoek
kun je even uitrusten bij El Jardín Secreto 17 , maar je kunt er ook een cultureel hoogtepunt
bezoeken 18 , uitgebreid lunchen of winkelen 19 20 21 22 23 . Loop verder via C/ de Sta. Cruz
de Marcenado, Cl Acuerdo naar C/ San Hermenegildo waar je de galerie van Boa Mistura 24
vind. Ga rechts via C/ San Dimas en de tweede rechts naar Plaza de las Comendadoras voor
worteltaart 25 of eet een stukje verderop bij de ‘noodlekoning’ 26 . Wandel via C/ de los
Reyes naar Plaza de España 27 en verlaat het plein door C/ de Leganitos. Via C/ de
la Bola rechts kom je op de hoek van Plaza de la Encarnación. Daar vind je de kookwinkel
Alambique 28 . Loop verder naar Plaza de Oriente voor het prachtige theater 29 , de tuinen en
het paleis 30 31 32 . Bezichtig de kathedraal en verken de plek waar Madrid ontstond bij de
ruïnes van de Muralla Árabe 33 34 . Een stukje verderop heb je een mooi uitzicht vanaf het
Viaducto Segovia 35 . Wandel omhoog C/ Mayor in. Haal bij de banketbakker alvast een
dessert 36 en ga dan links C/ San Nicolás in om te dineren 37 38 .

1 CASA DE CAMPO - LEUK OM TE DOEN

Casa de Campo is het grootste park van Madrid en een echte trekpleister voor de
stadsbewoners. Bij het meer kun je een bootje of kano huren en wat ronddobberen op het
water. Voor een drankje of iets lekkers van de grill ga je naar een van de terrassen naast het
meer. Het park is te bereiken met de metro, maar leuker is om er met de teleférico naartoe te
gaan.
casa de campo, www.teleferico.com, +34()90-2345002, teleférico dagelijks vanaf 12.00,
retour € 5,90, metro argüelles
2 RíO MANZANARES - LEUK OM TE DOEN

Na lang wachten was het park langs de Río Manzanares dan eindelijk af. Hier vind je alles wat
je op een zonnige dag nodig hebt. Tijdens hete zomers kun je er samen met de Madrilenen
afkoelen op het aangelegde strandje, La Playa de Madrid. Fietsend, wandelend of op de
skelter ga je de rivier langs om zo de vele bruggen te bewonderen. Fietsers opgelet, het is er
altijd erg druk en de gemiddelde Spanjaard is nog niet erg alert op tweewielers.
río manzanares, dagelijks, metro puerta del ángel
3 ECOMOVINGSPORTS - LEUK OM TE DOEN

Verplaats je eens door Madrid op een andere manier dan te voet. Er is keuze te over! Pak de
een-, twee-, of zelfs vierpersoonsfiets, een Segway of trek skeelers aan. Een andere optie is
een ritje op de trikke, een elektrische driewieler. EcoMovingSports voorziet in al deze
voertuigen. De kilometers langs de Manzanares, het Casa de Campo of het lange fietspad
rondom Madrid, el Anillo Verde, zijn hiervoor uitermate geschikt.
avenida del manzanares 2, www.ecomovingsports.com, +34()91-2457383, 's winters ma-vr
10.00-14.30 & 16.30-20.00 za-zo 9.30-20.00, 's zomers 9.30-21.30, fiets € 5 per uur, metro
príncipe pío / puerta del ángel
4 PUENTE DE SEGOVIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Puente de Segovia, gebouwd in 1584, is de oudste brug van de stad. Hij overbrugt de
rivier de Manzanares en biedt een mooi uitzicht over het Palacio Real en de gebouwen op het
Plaza de España.
c/ segovia, metro puerta del ángel
5 LOS JARDINES DEL CAMPO DEL MORO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het lieflijke groen van Los Jardines del Campo del Moro vormt de achtertuin van het Palacio
Real en is vaak het decor voor trouwfoto’s. Speel tijdens je wandeling de rol van prins of
prinses en stel je voor dat dit jouw tuin is. Wil je nog weg?
paseo virgen del puerto, www.esmadrid.com/informacion-turistica/campo-del-moro,
+34()91-4548800, dagelijks okt-mrt 10.00-18.00, apr-sept 10.00-20.00, entree gratis, metro
príncipe pío

Deze route is van preview
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6 SAN ANTONIO DE LA FLORIDA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het originele kerkje van San Antonio de la Florida is vooral bekend om de plafondschilderingen
van de beroemde Spaanse schilder Francisco de Goya. Goya ligt hier ook begraven. Om dit
gebouw te kunnen gebruiken als museum, werd er een tweelingkerk naast gebouwd waar de
gelovigen kunnen komen bidden. Op 13 juni gaan hier hordes vrijgezelle vrouwen heen om
hun hand in een speldenbedje te steken en te kijken hoeveel er blijven hangen. De spelden
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staan voor potentiële huwelijkskandidaten.
glorieta san antonio de la florida 4, www.sanantoniodelaflorida.es, +34()91-5477937, di-zo
9.30-20.00, entree gratis, metro príncipe pío

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.

7 CASA MINGO - ETEN & DRINKEN

Al open sinds 1888 en bekend bij iedere Madrileen. Voor de kip van de barbecue met een
glaasje cider sta je bij Casa Mingo in het weekend in een lange rij. Geen zin om te wachten?
Ga dan voor 13.30 uur.

NAME

Marloes Vaessen

paseo de la florida 34, www.casamingo.es, +34()91-5477918, dagelijks 11.00-0.00, € 10,
metro príncipe pío

Photography

Vincent van den
Hoogen,
Hans Zeegers, Steffie
Phlippen

8 WINKELCENTRUM PRíNCIPE PíO - SHOPPEN

Winkelcentrum Príncipe Pío is gevestigd in de drie gebouwen van het voormalige 19e-eeuwse
treinstation Norte. Het neoklassieke Antiguo Edificio del Paseo de la Florida heeft elegante
arcades. De Gran Marquesina is van ijzer en glas en in het Edificio de Cabecera kun je de
mooie art-decobouwstijl bewonderen. In het centrum vind je winkels van grote merken, een
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aantal restaurants en een bioscoop. Leuk voor een regenachtige dag.
príncipe pío, www.es.club-onlyou.com/principe-pio, ma-za 10.00-22.00, zo 11.00-22.00, metro
príncipe pío

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.

9 TEMPLO DE DEBOD - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In 1970 werd de Templo de Debod naar Spanje gehaald. Het was een geschenk van de
Egyptische regering aan Spanje, als dank voor werk dat Spaanse archeologen in Egypte
hadden verricht. De tempel zelf stamt uit de 3e eeuw voor Christus.
paseo del pintor rosales 2, www.madrid.es/templodebod, +34()91-3667415, okt-mrt di-vr

LOCAL

10.00-14.00 & 16.00-18.00, za-zo 9.30-20.00, apr-sep di-vr 10.00-14.00 & 18.00-20.00, za-zo
9.30-20.00, entree gratis, metro ventura rodríguez

Deze route is van preview
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NAME

MARLOES VAESSEN

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 Madrilenen noemen haar
de wandelende restaurantgids. Ze is altijd op zoek naar
iets bijzonders. En 9 van de 10 keer vindt ze een winkel,
dakterras of café, gloednieuw en echt de moeite.

6

