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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.10 km)

chueca & malasaña

Vanaf metrohalte Alonso Martínez loop je via C/ Orellana naar een chocoladehemel 1 . Sla

OVER DE ROUTE

Santa Teresa. Loop via C/ Argensola door naar C/ de Fernando VI 4 . Sla links bij C/ Regueros.

De wandeling gaat door twee Madrileense buurten die van oorsprong echt volks zijn. De route
is niet lang, maar als je wilt kun je uren door de kleine straatjes dwalen en onderweg leuke
winkels en restaurants ontdekken.
’s Avonds proef je van het nachtleven in Malasaña.

DE WIJKEN

Naast het bewonderen van wassen beelden in het Museo de Cera en kunst kijken in het
Museo del Romanticismo, is rondslenteren door en verkennen van de kleine straatjes de

rechts C/ de Campoamor in en lunch of reserveer alvast voor het diner 2

In C. de Belén en C/ San Gregorio vind je nog meer winkels 5

3 in C/ de

6 . Sla linksaf naar C/ San

Lucas, waar een ecologische markt zit 7 . Sla linksaf bij C/ Barquillo voor meer eten 8 en
bekijk het klooster 9 aan het Plaza de las Salesas. Steek het Plaza Villa de Paris over naar C/
Marques de la Ensenada voor het wassenbeeldenmuseum 10 aan Plaza de Colón. Loop
verder over de Paseo de Recoletos en ga rechtsaf in C/ Bárbara de Braganza. Neem de eerste
links, shop in C/ Almirante 11 en ga links in C/ del Barquillo om wat te drinken 12 . In C/ de

leukste bezigheid in Chueca en Malasaña. Deze van oorspong echte volksbuurten bevinden
zich ieder aan een kant van de winkelstraat Calle Fuencarral. Beide hebben van oudsher al een
heel uitgesproken identiteit, maar tegenwoordig kennen ze ook nog allebei hun eigen urban

Augusto Figueroa kun je lunchen in de Mercado de San Antón 13 of je loopt het blokje om via

subcultuur.

culinaire activiteit 16 Loop via C/ Augusto de Figueroa tot Plaza Chueca, waar je een nieuwe

Chueca is de homowijk van Madrid. Het is een terugkerend thema in de vele boekhandels,
kledingzaken en horecagelegenheden die hier gevestigd zijn. Het is dan ook hier dat jaarlijks
de meeste activiteiten rondom de Madrileense gay parade, de Orgullo Gay, gehouden
worden. Calle Fuencarral, die beide wijken van elkaar scheidt is wel behoorlijk mainstream en
dus het speelterrein van de grote winkelketens.

C/ Libertad 14 15 naar C/ de las Infantes. In C/ Hortaleza kun je shoppen en terecht voor een

zonnebril kunt shoppen 17 . Ga naar links en dan bij C/ Pelayo naar rechts om te winkelen [18
]. Aan het einde van de straat zie je op de hoek Palacio Longoria 19 . Sla hier linksaf en loop C/
de Hortaleza in voor een lekker geurtje 20 en te relaxen met een cocktail 21 . Via Travesía San
Mateo bezoek je een museum 22 . Links in C/ de Mejía de Lequerica ga je naar de markt 23 of
eet je cereals 24 . Via C/ Barceló loop je langs de vele winkels en in C/ Fuencarral en kan het

Voor meer kleinere en bijzondere winkeltjes wijk je uit naar Malasaña. Deze buurt was in
vroeger tijden het toneel van de Movida Madrileña. Deze subcultuur, die verwant is aan de
punk, manifesteerde zich eind jaren 70 als een reactie op het postdictatoriale tijdperk na
Franco. Het was een tijd van nieuw ontdekte vrijheden zoals uitgaan. Nog steeds regeert het
alternatieve sfeertje het nachtleven in Malasaña. De wijk lijkt gedeeltelijk in de jaren 80 te zijn
blijven hangen. Malasaña trekt nu vooral de jonge Madrileen die van goed eten, uitgaan en
bijzondere winkels houdt. Er zijn veel zaakjes met een creatief en handgemaakt aanbod,
evenals vintagewinkels en platenzaken. ’s Avonds kun je er op kroegentocht.

WEINIG TIJD

Restaurant Olivia te Cuida + biomarkt El Huerto de Lucas + Mercado de San Antón +
Museo del Romanticismo + Plaza Dos de Mayo

echte shoppen beginnen. Ga rechts naar C/ de Colón en links naar C. del Barco 25 . Sla
rechtsaf in C/ de la Puebla. Via C/ Corredera Baja de San Pablo en C/ Pez kom je op een
pleintje. Bekijk kunst bij la Fiambrera 26 en eet een hapje 27 . Loop vervolgens via C/ del
Molino de Vientro en C/ el Escorial naar Plaza de San Ildefonso om je slag te slaan en te eten
28 29 30 . Ga links op C/ del Espiritu Santo. In Malasaña zit het vol leuke winkels en

eettentjes 31 32 33 . Rechts in C/ de San Andrés kom je bij de conceptstore Amen 34 of
speel je een spelletje bij cafe Manuela 35 . Loop via C/ de la Palma het blokje om en ga voor
vintage in C/ Velarde naar Magpie 37 . Loop verder langs het Plaza Dos de Mayo 38 , waar op
zaterdag jonge ontwerpers met hun kraampjes staan. Ga links bij C/ del Divino Pastor en
rechts bij C/ Monteleón. Je komt in C/ Manuela Malasaña voor een laatste shopping spree 39 .

1 CACAO SAMPAKA - ETEN & DRINKEN

Voor hemelse chocolade ga je naar Cacao Sampaka. Hun bonbons, alias hun
‘chocoladecollecties’, zijn werkelijk té lekker. Je kunt er ook chocolademelk drinken. Probeer
de Azteca, die met specerijen en maar liefst 80 procent cacao zó rijk is dat je lepel er rechtop
in blijft staan.
c/ orellana 4, www.cacaosampaka.com, +34()91-3195840, ma-za 10.00-21.00, chocolademelk
€ 3, metro alonso martínez
2 MEAT - ETEN & DRINKEN

Hier kom je binnen door een soort poort annex garagedeur. Het industriële interieur met hoge
tafels en krukken geeft die casual look die MEAT wil uitstralen. Je vindt hier op het menu
hamburgers, hamburgers en nog eens hamburgers. Deze hippe tent is zeer geliefd en het is
er dan ook vaak druk met jonge Madrilenen. Men die zin heeft om niet te uitgebreid te eten of
een eerste drankje te nuttigen is hier op de juiste plek.
calle santa teresa 4, www.meatmadrid.com, +34()91-0296041, zo-do 13.00-17.00 &
19.30-0.00, vr-za 13.00-2.00, € 9,50, metro alonso martínez
3 OLIVIA TE CUIDA - ETEN & DRINKEN

Olivia te Cuida betekent ‘Olivia zorgt voor je’. En dat doet ze zeker, in haar kleine, maar o zo
fijne restaurant. Neem plaats aan de gemeenschappelijke tafel voor een lekker ontbijt. Je kunt
zelf je boterham roosteren en besmeren met huisgemaakte jam. Het lunchmenu is
overheerlijk en gezond. Olivia kookt met biologische ingrediënten en met heel veel liefde.
c/ santa teresa 8, www.oliviatecuida.net, +34()91-7020066, ma-za 9.00-18.00, lunchmenu €
10, metro alonso martínez
4 HI-IP - SHOPPEN

HI-IP is, zoals de naam al suggereert, een winkel voor hippe, modebewuste vrouwen. In dit
minimalistische zaakje vind je kleding van internationale merken zoals Sportmax, Paul & Joe
sister en Ba&Sh. Er is voor iedere gelegenheid iets: van een zakelijke outfit tot comfortabele
items om in op de bank te hangen en van cocktailjurkjes tot zwierige stukken om mee door
Madrid te struinen.
c/ fernando vi 8, +34()6-62051421, ma-za 10.30-21.00, metro alonso martínez
5 OAK - SHOPPEN

Oak is een hippe kledingzaak met een mooie collectie voor zowel dames als heren. Er is ook
een uitgebreid assortiment aan accessoires, zoals sieraden, sjaals, bikini’s en schoenen. Je
kunt er dan ook moeiteloos een complete outfit bij elkaar shoppen.
c/ belén 7, +34()91-7021401, ma-vr 11.00-20.30 za 11.00-15.00 & 16.30-20.30, metro alonso
martínez
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6 LA EUROPEA - SHOPPEN

Interieurwinkel La Europea heeft klanten van over de hele wereld en als je naar binnen loopt,
zie je direct waarom. De meubels zijn verre van alledaags, bijzonder elegant en gemaakt van
natuurlijke materialen. Eugenia en Sonia, de eigenaressen van de zaak, weten wat smaak is!
c/ san gregorio 17, www.laeuropea.es, +34()91-3666309, ma-vr 10.00-14.00 & 16.00-20.00,
metro alonso martínez
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7 EL HUERTO DE LUCAS - ETEN & DRINKEN

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.

El Huerto de Lucas laat zich vertalen als ‘de tuin van Lucas’. Deze ecologische en biologische
markt met restaurantgedeelte richt zich op gezond eten dat bereid is met respect voor het
milieu. Het natuurthema is ook doorgevoerd in het interieur. Zo hangen er overal (zelfs aan de
muur) planten in gezellige potten en manden. Schuif aan voor een smakelijke maaltijd of neus
lekker rond bij de marktkraampjes.
c/ san lucas 13, www.elhuertodelucas.com, +34()91-5135466, ma-di 12.00-20.00, wo-za
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12.00-00.00, zo 11.00-20.00, € 10, metro chueca
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8 AÜAKT - ETEN & DRINKEN

je zien. Aan alle details is aandacht besteed: prachtige verlichting en spiegels, stoere

Hoogen,
Hans Zeegers, Steffie
Phlippen

onafgewerkte muren, houten krukjes en heerlijke hangstoelen. De kaart is klein, gevarieerd en
verandert regelmatig. De guacamole con camarones fritos (gefrituurde garnaaltjes met

2019-12-04 12:13:17

Kersvers en design op zijn best bij AÜAKT. De eigenaren zijn interieurontwerpers en dat kun

LAATSTE UPDATE

avocado) en de carrillera Tai (rundvlees op zijn Thais) zijn uitblinkers. Het is één van de nieuwe
hotspots, dus wil je zeker zijn van een tafeltje? Reserveren!
calle del barquillo 44, www.auakt.com, +34()91-0568704, dagelijks 10.00-2.00, € 19, metro 5
chueca

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 CONVENTO DE LAS SALESAS REALES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Convento de las Salesas Reales bestaand uit een klooster, paleis en kerk werd in 1758
gebouwd in opdracht van koningin Barbara Braganza. Tegenwoordig vind je hier het
Hooggerechtshof van Spanje en de parochie Santa Bárbara. Zowel Barbara als haar man,
koning Fernando VI, liggen hier begraven in een door Francesco Sabatini ontworpen graf.

LOCAL

Opvallend, want andere leden van de koninklijke familie liggen in el Escorial, een paleis ten
noorden van Madrid.

5

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.

calle bárbara de braganza 1, www.parroquiadesantabarbara.es, +34()91-3194811, ma-vr
9.00-13.00 & 18.00-21.00, za-zo 10.00-13.00 & 18.00-21.00, entree kerk gratis , metro colón
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