






















123CÁNOVAS EN RUZAFA

UIT ETEN 
In Cánovas en Ruzafa buitel je over de restaurants, cafés, barretjes, 
traiteurs, bakkerijtjes etc. Wekelijks worden er nieuwe locaties ge-
opend. Hieronder een paar tips waar je zeker goed terecht kunt, maar 
vergeet vooral niet goed om je heen te kijken en een beetje rond te 
vragen. Met een beetje geluk spot je zelf weer een leuke nieuwe 
locatie. 

 Bar Vermudez (€€)
In Spanje drinken ze nog regelmatig vermouth en daarom vind je 
hier vaak een barretje of restaurant met deze drank in de naam. Bij 
Vermudez hebben ze heerlijke tapas, waaronder gegrilde inktvis, 
kroketjes met ham, patatas bravas en caneloni met ragout en truffel. 
Je drinkt er natuurlijk een vermouth bij met een schijfje sinaasappel 
en een olijf. 
B C./Sueca, 16 
C 963 034 774  
D Ma-zo 19-23 uur

 Bluebell Coffee (€)
La Mas Bonita kent iedereen, maar Bluebell Coffee is eigenlijk veel 
leuker en in ieder geval een stuk rustiger. Ze serveren er heerlijke ve-
getarische gerechten en hebben een passie voor zelf gebrande koffie, 
en eerlijk is eerlijk: de koffie is misschien wel de lekkerste van de hele 
stad… Bluebell Coffee wordt daarom ook veel gebruikt als flexplek 
door studenten en creatieven. Er is een klein terrasje. Ontbijten kun je 
tot 13 uur en in het weekend tot 15.30 uur. Voor de lunch is de Bud-
dha Bowl een aanrader of het brunchmenu voor € 7,50. 
B C./Buenos Aires 3
C 963 225 413  
W www.bluebellcoffeeco.com
D Ma-zo 9-21 uur 

 Casel.la (€€)
Hier kun je heerlijk Spaans eten: kroketjes met bacalao, solomillo 
iberico, merluza en patatas bravas, om slechts enkele klassiekers te 
noemen. De inrichting is niet heel bijzonder, maar het terras is fijn. 
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33PRAKTISCHE TIPS

TELEFOON
De landencode om vanuit Spanje naar Nederland te bellen is 0031, naar 
België 0032. De landcode van Spanje is 0034. Sinds juni 2017 zijn de 
roamingkosten in EU-landen afgeschaft. Je kunt dus in Spanje met je 
mobiele telefoon bellen en internetten zoals thuis. Let op: de (data)limieten 
die providers binnen deze nieuwe regelgeving mogen hanteren gelden ook 
in Spanje. 

POST EN INTERNET
Postkantoren, correos, zijn meestal open van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 14 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Postzegels, sellos, zijn 
verkrijgbaar bij tabakswinkels. Zie ook www.correos.es.

Veel hotels hebben wifi, dat geldt ook steeds meer voor cafés en bars.

ELEKTRICITEIT
Is hetzelfde als in Nederland en België: 220 volt. Ook het stopcontact is 
hetzelfde, met twee pengaten. Je hebt dus geen adapter nodig.

GELD
Je kunt pinnen met je pinpas. Creditcards worden over het algemeen geac-
cepteerd, behalve bij kleinere bars en restaurants. 

GEZONDHEID
Zonnebaden
Pas op voor de felle zon, vooral in de maanden juli en augustus. Gebruik 
zonnecrème met een hoge beschermingsfactor. Vermijd de middagzon 
tussen 12 en 16 uur.
Apotheek
De farmacias (apotheken) zijn herkenbaar aan een groot groen kruis. Veel 
medicijnen zijn zonder recept verkrijgbaar.
Drinkwater
Water uit de kraan is over het algemeen veilig, maar kan een vieze chloor-
smaak hebben. Mineraalwater is goedkoop; er is sin gaz, zonder koolzuur, 
en con gaz, met koolzuur.

VEILIGHEID
De Guardia Urbana draagt lichtblauwe uniformen en houdt zich bezig met 
het verkeer. Daarnaast zijn er de nationale politie en de Guardia Civil, met 
groene uniformen, die zorgen voor de nationale veiligheid.
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