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

Cuatro Torres Business Área
Plaza Castilla
Vert & Frais
Fundación Canal Isabel II
Parque del Canal Isabel II
La Garriga
Área Real Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
Real Café Bernabéu
Bingo Canoe
Torre Picasso & Torre Europa
Calle Orense
Taxi a Manhattan
Banco Bilbao
Nuevos Ministerios
Museo de Ciencias Naturales
La Gabinoteca
Kintaro
Cheesebar
Café Saigon
Museo Lázaro Galdiano
Museo de Arte Público
Museo Sorolla
Pepita & Grano
Bacira
Andén Cero
Vino & Compañía
Natura
Mandioca
Lesac
Amorshoes
Teatros del Canal
Parque Santander
Lakasa
Casa Fonzo
Sala de Despiece

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 13.60 km)

plaza castilla, nuevos
ministerios & chamberí

Start de dag bij metro Begoña om de wolkenkrabbers 1 te bekijken. Loop day door

OVER DE ROUTE

Canal Isabel II is er altijd wel een leuke tentoonstelling en in het aangrenzende park kun je een

Het eerste deel van de wandeling is vooral gericht op architectuur en is vrij lang als je alles te
voet wilt doen. Je zou daarom een deel kunnen fietsen, of de route kunnen opsplitsen. Het
tweede gedeelte geeft je een goed beeld van hoe de welgestelde Madrileen woont.

DE WIJKEN

De brede Paseo de la Castellana vertegenwoordigt het Madrid van eind 20e en begin 21e
eeuw. Deze financiële- en zakenader loopt dwars door de stad. Hier vonden de belangrijkste
architectonische projecten van de laatste jaren plaats, zoals de vier Torres de la Castellana:
wolkenkrabbers met een hoogte van 223 tot 250 meter. Plaza Castilla is een belangrijk
knooppunt voor het openbaar vervoer, dus is het hier altijd druk. Het plein wordt gedomineerd
door de Torres Kio, twee schuine gebouwen die doen denken aan een oude stadspoort of
triomfboog. Ze bieden onderdak aan de kantoren van de bank Caja Madrid, die tevens
opdrachtgever is van het sculptuur van Calatrava op het plein.

naar Plaza de Castilla. Hier kun je je vergapen aan de moderne architectuur en het bijzondere
kunstwerk van Calatrava 2 . Voor ontbijt of lunch kun je hier ook terecht 3 . In Fundación

frisse neus halen of picknicken 3

4 . Volg de drukke Paseo de la Castellana en reserveer

alvast bij La Bomba Bistrot 5 . Ga bij La Garriga 6 langs, dat beroemd is om z’n heerlijke pa
amb tumaca. Als je de Paseo de la Castellana verder volgt, zie je aan de linkerkant het stadion
Bernabéu 8 . Stap ook even de winkel binnen 7 . Vanuit het restaurant 9 kun je het veld
zien. Ga terug naar de Paseo de la Castellana en steek de straat over voor een potje bingo 10 .
Hier zijn ook bijzondere gebouwen te bewonderen 11 . Om te shoppen loop je door het Azcacomplex naar C/ de Orense 12 en eet je een hapje bij Taxi a Manhattan 13 . Loop daarna weer
door het complex terug naar Paseo de la Castellana 14 en vervolg je wandeling tussen het
groen van Nuevos Ministerios 15 . Steek de laan over en loop de heuvel op naar het
natuurmuseum 16 . Steek weer over om wat te eten in een van de restaurants 17 18 19 .

Het imposante gebouw van Nuevos Ministerios, waarin enkele ministeries zijn gehuisvest, is
een staaltje dictatoriale architectuur uit de tijd van Franco. Ambtenaren en zakenmensen
bepalen hier het straatbeeld. Vooral doordeweeks kun je rond lunchtijd levendige taferelen
rond het complex verwachten. Calle Orense is een grote winkelstraat met filialen van alle

Eenmaal weer op de Paseo de la Castellana loop je via C/ de María de Molina 20 naar rechts,

grote ketens. Naast moderne architectuur en het praktische leven, vind je hier ook een aantal
interessante musea. En Madrid zou Madrid niet zijn als zich te midden van dit alles geen leuke

General Martínez Campos. Vervolg je weg over deze Paseo om te shoppen bij Pepita & Grano

barretjes zouden bevinden.

de chique straat C/ de Serrano in voor een museumbezoek 21 22 . Via Paseo de Eduardo Dato
rechts en weer rechts de C/ Miguel Ángel loop je naar het Museo Sorolla 23 op de Paseo del

24 . Bij C/ de Sta Engracia ga je naar links en reserveer je bij Bacira 25 . Loop door naar Plaza

de Chamberí. Hier kun je een oud metrostation bezoeken 26 . Ga links C/ Raimundo Lulio in,
De woonwijk Chamberí is heel anders. Het straatbeeld wordt bepaald door huis-tuin-enkeukenwinkeltjes en pleintjes met spelende kinderen. Op en rond Plaza Olavide bevinden zich
wat terrassen en restaurants.

die leidt je naar Plaza de Olavide. Het is ook de ideale plaats voor een terras of wijnproeverij

WEINIG TIJD

lunch je bij Mandioca 29 . Steek Glorieta de Quevedo over en loop verder rechtdoor via C/ de

Cuatro Torres Business Área + Estadio Santiago Bernabéu + Nuevos Ministerios + Plaza
de Olavide + Calle Ponzano

27 . Via C/ de Gonzalo de Córdoba kom je in C/ de Fuencarral om te winkelen bij 28 30 of

Bravo Murillo. Links in C/ Donoso Cortés koop je een paar sneakers 31 waarna je je weg
vervolgd naar de theater Canal 32 voor een voorstelling. In het Parque Santander kun je een
balletje slaan 33 . Verlaat het park via C/ de Ríos Rosas. Ga eten bij Lakasa 34 of ga naar C/
de Ponzano, waar je je tegoed doet aan tapas 35 36 . De barretjes zijn op hun gezelligst tegen

de tijd dat de kantoren sluiten.
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1 CUATRO TORRES BUSINESS ÁREA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kijkend naar het noorden vanaf Plaza Castilla zijn ze niet te missen: de Cuatro Torres Business
Area. Waar waarschijnlijk vanaf 2019 een vijfde bij zal komen. Het zijn de wolkenkrabbers die
de skyline van Madrid voorgoed veranderd hebben. Ze zijn gebouwd op het terrein van de
voormalige Ciudad Deportiva van Real Madrid en herbergen kantoren, ambassades
(waaronder de Nederlandse), een vijfsterrenhotel met een spa en het restaurant Volvoreta
met een indrukwekkend panorama-uitzicht.
paseo de la castellana, www.eurostarsmadridtower.com/es/restaurante.html,
++34()91-3342755, restaurant dagelijks 13.30-16.00 & 20.30-23.00, lunch € 39, diner vanaf €
65, metro begoña

plaza de castilla, dagelijks 1 sep-30 jun 10.00-20.00, 1 jul-30 aug~10.00-22.00, entree gratis,
metro plaza de castilla
6 LA GARRIGA - ETEN & DRINKEN

La Garriga is een klassieker in Madrid. Deze bar en charcutier is gespecialiseerd in de
Catalaanse worst butifarra en andere Catalaanse vleeswaren. La Garriga is ook beroemd om
de pa amb tumaca, toast met tomaat.
paseo de la castellana 153, www.lagarrigacharcuteria.com, +34()91-5700139, ma-vr
8.30-20.30, za 9.00-15.00, pa amb tumaca € 2,50, metro cuzco
7 ÁREA REAL MADRID - SHOPPEN

2 PLAZA CASTILLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ben je op zoek naar een golfset, stierenvechterscape of een gouden dasspeld? En ben je
toevallig ook nog liefhebber van het Spaanse voetbal? Dan zit je goed in Area Real Madrid.

Staand op Plaza Castilla kijk je je ogen uit. Je bevindt je pal onder de Puerta de Europa,
oftewel Las Torres Kio, van de architecten Philip Johnson en John Burgee. De torens
stammen uit 1996 en zijn allebei 116 meter hoog. Het waren de eerste schuine
wolkenkrabbers ter wereld. De 92 meter hoge, gouden obelisk is een sculptuur van architect
Santiago Calatrava en werd door de bank Caja Madrid geschonken aan de inwoners van
Madrid.
plaza castilla, metro plaza castilla

Welk product van de Spaanse ‘koninklijken’ is er niet te krijgen, vraag je je af als je in deze
winkel rondloopt. Een waar paradijsje voor voetbalfans.
estadio santiago bernabéu, ingang c/ padre damián, poort 55,
www.realmadrid.com/estadio-santiago-bernabeu/tiendas, ++34()91-4587259, ma-za
10.00-21.00, zo 11.00-19.30, metro santiago bernabéu
8 ESTADIO SANTIAGO BERNABéU - LEUK OM TE DOEN

3 VERT & FRAIS - ETEN & DRINKEN

De turquoise gevel van Vert & Frais trekt in deze straat gelijk de aandacht. De turquoise tint
wordt binnen voortgezet en de houten tafels en bank met hoezen in wereldprint maken het
af. Dit kleine ontbijt- en lunchzaakje is de ideale plek om de dag te beginnen met een koffie of
sapje, voor een heerlijk taartje of één van de gezonde lunchgerechten. Hun slogan Come
sano, come bien (eet gezond en goed) past hier perfect.
avenida de asturias 1, +34()910-562888, ma-vr 8.00-18.30, € 7, metro 1, 9, 10 plaza castilla

Het fameuze stadion van Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, werd gebouwd in 1947. Je
kunt de thuishaven van de ‘koninklijken’ bezichtigen, maar op dagen van thuiswedstrijden is
het bezoek beperkt. Toegangskaarten voor wedstrijden koop je bij de kassa van het stadion of
bestel je via telefoonnummer 902 324 324 of via de website www.realmadrid.com.
paseo de la castellana, loket 10, poort 7, www.realmadrid.com, ++34()91-3984370, ma-za
10.00-19.00, za 10.30-18.30, stadiontour € 18, metro santiago bernabéu
9 REAL CAFé BERNABéU - ETEN & DRINKEN

4 FUNDACIóN CANAL ISABEL II - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Fundación Canal Isabel ii is een cultureel centrum waar altijd wel een leuke tentoonstelling te
zien is. Het centrum huist in een oud waterpompstation van waterbedrijf Canal Isabel ii. De
verbouwing maakte deel uit van een industrieel archeologieproject.
c/ mateo inurria 2, www.fundacioncanal.com, +34()91-5451501, do-di 11.00-20.00, woe

Vanachter de grote ramen van het Real Café Bernabéu kijk je zo uit op de groene mat van het
stadion. Geweldig voor voetballiefhebbers natuurlijk! Helaas is het café tijdens wedstrijden
voor het publiek gesloten, maar anders kun je er gerust terecht voor een drankje met een
tapa. Ze hebben ook een kindermenu.
estadio santiago bernabéu, entree via puerta 30, www.realcafebernabeu.es, +34()91-4583667,
dagelijks 10.00-2.00, € 20, metro santiago bernabéu

11.00-15.00, entree gratis, metro plaza castilla
5 PARQUE DEL CANAL ISABEL II - LEUK OM TE DOEN

Het Parque del Canal Isabel ii is gebouwd boven op een waterdepot dat nog steeds in gebruik
is. Het nieuwe park is een prettig stukje groen in deze wijk. Op een warme dag is het lekker
zitten onder een van de pergola’s. Loop een rondje door de rozentuin of neem een kijkje in het
waterlabyrint.
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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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LOCAL

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.
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