
Top 10 selectie 
Hoogtepunten

Verken de stad 
gemakkelijk per 

wijk

Met de leukste 
hotspots en insider 
tips

Met duidelijke 
stadsplattegrond 

en wandelkaarten

ONTDEK DE MUST SEE’S VAN DE STAD

WAT 
& 

HOE

Top 10 selectie 
Hoogtepunten

ONTDEK DE MUST SEE’S VAN DE STAD

Met de leukste 
hotspots en insider 
tips



M
ADRID

M
ADRID

WAT 
& 

HOE

STED
EN

TR
IP

WAT 
& 

HOE

www.watenhoe.nl

MADRID
Madrid is een dynamische 

en moderne stad met 
bijzondere en sfeervolle 

buurten, prachtige musea 
en mooie parken.

De traditionele siësta 
bepaalt nog steeds de 

openingstijden van veel 
winkels en musea, en de 
eeuwenoude tapasbars 
hebben nog altijd een 

fantastische sfeer. Ontdek 
het levendige nachtleven 
en de charmante traditio�

nele kroegcultuur van  
deze stad.

• De Top10�selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:  
van de lekkerste lunch�
adressen tot de leukste 

tapasbars
•Verken de stad per wijk
• Met stadswandelingen 

en insider tips
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36 TOP 10-SELECTIE

11 Monasterio de las 
Descalzas Reales
www.patrimonionacional.es

Bezoek dit 16e-eeuwse klooster – nog steeds een ges-
loten orde – niet alleen om de interessante kunstcollectie 
te bewonderen, maar ook om de middeleeuwse sfeer op 
te snuiven. Een bijzondere ervaring is gegarandeerd!
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37MONASTERIO DE LAS DESCALZAS REALES

Achter de strenge stenen gevel leiden zo’n 20 non-
nen in een bruine pij hun rustige dagelijks leven. 
De openingstijden zijn beperkt, dus reken erop dat 
je in de rij moet staan. De bezoekers worden in 
groepen van twintig binnengelaten voor een korte 
rondleiding door het klooster, dat in 1559 werd 
gesticht door Johanna van Oostenrijk, dochter van 
Karel V. Het klooster is het thuis van de Descalzas 
Reales (Koninklijke Blootsvoetse Zusters), van 
oorsprong koninklijke en adellijke vrouwen (de 
meeste nonnen nu zijn van nederigere komaf). Als 
dote (bruidsschat) brachten zij prachtige religieuze 
kunstwerken in van meesters als Titiaan, Bruegel 
de Oude, Van Eyck en Zurbarán.

De rondleiding begint in de kloostergang. Dan 
ga je de kolossale trap op, langs wandschilderin-
gen van Ximénez Donoso en Claudio Coello. De 
massieve stenen balustrade is uit een enkel stuk 
graniet gehouwen. Rondom de bovenste klooster-
gang zitten zestien mooie kapelletjes, waarvan de 
belangrijkste is gewijd aan de Virgen de Guade-
lupe. Het poppenhuisachtige altaar in een hoek 
mag je niet missen. Het is bedoeld om kinderen 
het gebruik van de gewijde vaten tijdens de mis 
uit te leggen. Vergeet niet uit het raam te kijken 
naar de moestuin, die nog steeds wordt verzorgd 
door de zusters, al wordt hij overschaduwd door 
kantoorgebouwen.

A17J BPlaza de las Descalzas Reales 3  
C91 454 87 00 DDi-za 10-14, 16-18.30, zo en feestdagen 
10-15 uur JVoordelig; wo gratis en do van 15-18 uur (okt-
mrt) of 17-20 uur (apr-sept) gratis entree voor EU-in-
gezetenen FCallao, Sol, Opera GAlle lijnen naar Puerta 
del Sol NBezoek alleen met rondleiding, elke 15 min., duur 
45-60 minuten
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10 OVER MADRID 

in
 h

et
 k

or
t Madrid was de hoofdstad van de eerste interconti-

nentale supermacht. Tussen de 16e en 19e eeuw re-
geerde Spanje over Zuid-, Midden- en een groot deel 
van Noord-Amerika, en het had nog meer kolonies, 
tot de Filippijnen aan toe. Geen wonder dat de ene 
kerk nog rijker versierd is dan de andere en dat er 
zoveel musea vol meesterwerken staan. De paleizen 
zijn majestueus, de ministeries imposant, de huizen 
kolossaal. In pracht en praal doet Madrid niet onder 
voor Londen, Parijs en Rome.

De stad heeft vele gezichten. De historische 
wijk rond de Plaza Mayor doet nog altijd middel-
eeuws aan en strekt zich uit naar La Latina en 
Lavapiés, terwijl aan de chique, trendy paseos 
(boulevards) in de hippe wijk Salamanca allerlei 
designerboetieks zitten. En dan is er nog de 
supercoole, op homo’s gerichte wijk Chueca, 
terwijl in het noorden de traditionele buurten 
Chamberí en Argüelles liggen. De stad is klein 
genoeg om te voet te verkennen, en anders is 
de metro goedkoop en gebruikersvriendelijk.

LIGGING
Madrid ligt in het midden van het Iberisch schiereiland, 
op een hoogvlakte van ongeveer 650 m boven zeeni-
veau, en 550-600 km van zowel de Atlantische Oceaan 
als de Middellandse Zee.
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KLIMAAT
Volgens een Spaans 
gezegde heeft Madrid 
negen maanden win-
ter en drie maanden 
hel. De winters zijn 
zeker fris, met af en 
toe sneeuw, en de 
zomers warm: vaak 
meer dan 35 °C. De 
lucht is droog, met 
gemiddeld 2730 uren 
zonneschijn per jaar. 
Het voor- en najaar zijn de beste tijden van het jaar voor je bezoek. De 
dagen zijn dan aangenaam warm en de nachten koel.

BEVOLKING EN ECONOMIE
In de provincie Madrid wonen meer dan 5 miljoen mensen, van wie 
3 miljoen in de stad zelf. Velen komen uit andere delen van Spanje en 
uit voormalige Spaanse kolonies.

MUSEA
Er zijn zeker veertig belangrijke musea in Madrid, die zowel liefhebbers 
van klassieke als moderne kunst zullen aanspreken. Niet veel steden 
kunnen tippen aan de drie parels aan de kroon van Madrid: het Museo 
Nacional del Prado, het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 
het Museo Thyssen-Bornemisza. Naast de cultuurtempels zijn er ook 
pretparken, zwembaden, een dierentuin en meer dan 4000 restau-
rants.

DE PROVINCIE MADRID
De stad is ook de hoofdstad van de provincie Madrid, die 8000 km2 
groot is. Enkele andere  steden zijn Alcalá de Henares en Aranjuez. 
Slechts 50 km ten noorden van Madrid ligt de Sierra de Guadar rama, 
waar je ’s winters kunt skiën. Terwijl in de stad veel mensen voor de 
overheid en in de financiële sector werken, zijn er in de omgeving 
vooral banen in de textiel-, voedings- en metaal industrie.

11IN HET KORT
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste  
lunch adressen
Casa Labra (C)
Eet kabeljauw op de geboorteplaats van de Spaanse Socialistische Partij. De 
specialiteit hier is soldaditos de Pavía, moten doorgebakken kabeljauw. Vlakbij 
de Puerta del Sol.
BCalle de Tuetuán 12 C91 513 00 81 W  www.casalabra.es

Casa Mingo (C)
Iedereen die het plafond van Goya bewonderd heeft, komt hierheen voor 
gebraden kip, worstjes en appelwijn – eenvoudig en goedkoop.
BPaseo de la Florida 34 C91 547 79 18 W  www.casamingo.es

El Espejo (C)
Geniet van een kopje koffie of biertje en tapas op het buitenterras van een 
paviljoen dat uitkijkt over de Paseo de Recoletos (P120).
BPaseo de Recoletos 31 C91 308 23 47 W  restauranteelespejo.com

Federal Café (CC)
Deze trendy hotspot is populair vanwege het eigentijdse interieur en de 
uitgebreide kaart met verse smoothies, verrassende sandwiches, brioches en 
Franse toast. 
BPlaza de las Comendadoras 9 C915 328 424 W  www.federalcafe.es/madrid/

Gran Café Gijón (CC-CCC)
Bestel het dagmenu als je goedkoop wilt lunchen in een chique art-nouveau-
omgeving.
BPaseo de Recoletos 21 C91 521 54 25 W  www.cafegijon.com

Hotel Ritz (CC-CCC)
De schaduwrijke tuin met geurige bloemen is een heerlijk plekje voor een 
zondagse brunch. Duur, maar z’n geld waard.
BPlaza de la Lealtad 5 C91 701 67 67 W  www.mandarinoriental.com/ritzmadrid
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59DE LEKKERSTE LUNCH ADRESSEN

La Posada de la Villa (CC-CCC)
Blaas even uit in deze middeleeuwse taveerne en proef van de tradi-
tionele, hartige gerechten. Beroemd om zijn gebraden zuiglam.
BCalle de la Cava Baja 9 C91 366 18 60 W  www.posadadelavilla.com

Mamá Framboise (C)
Heerlijk vintage adresje waar je van de lekkerste amandelcroissants, 
broodjes en taartjes kunt genieten. Zeer populair bij de locals.
BCalle de Fernando VI C913 91 43 64  
W  www.mamaframboise.com

Vacaciones Bar (CC)
Deze vrolijke bar brengt je in vakantiesferen dankzij de speelse 
inrichting en een overheerlijk brunchmenu met tortilla’s, salades en 
chocoladebroodjes. ‘s Avonds is het een cocktailbar.
BCalle Espíritu Santo 15 C911 70 40 15 W  www.vacacionesbar.com

Yerbabuena (C)
Op de kaart van dit uitstekende vegetarische restaurant staan volko-
renpizza’s, quesadilla’s, sojaburgers en biologische wijn.
BCalle Bordadores 3 C91 466 94 65 W  www.yerbabuena.ws

Madrid_Wat & Hoe Select (07) cs2017.indd   59 22-01-20   15:44



79CENTRO

Centro

In Madrid gaan de  middeleeuwen en de 21e eeuw hand in 
hand: je kunt er door een middeleeuws straatje lopen en een 
paar minuten later een van ’s werelds beroemdste moderne 
schilderijen bewonderen. Er zijn nog sporen van Arabische 
invloed uit de tijd dat Toledo de Moorse hoofdstad van Spanje 
was en Madrid een onaanzienlijke nederzetting, maar het hart 
van de stad is middeleeuws.

Pas in 1561 besloot Filips II van Madrid zijn hoofdstad te maken. De 
meeste voorname gebouwen die je ziet zijn 19e-eeuws. Het ene 
moment loop je over een brede laan, het volgende in een straatje met 
eeuwenoude kasseien. 

Achter hoge muren gaan fascinerende kerken en kloosters schuil 
die verbonden zijn met de Spaanse geschiedenis. Kleine winkels en 
wijnbars bestaan nog steeds naast de supermarkten en fastfoodten-
ten, want de Madrilenen combineren hun 21e-eeuwse leven met het 
traditionele. Je verkent deze stad het beste te voet, en verdwalen in 
de (veilige) smalle straatjes hoort erbij. Verzamel de nodige krachten 
voordat je drie van de beste kunstmusea ter wereld bezoekt. Doe 
zoals de Madrilenen: ga op een oud plein op een bankje zitten, drink 
koffie of eet tapas en kijk hoe de wereld aan je voorbijtrekt. Madrid 
verandert wel, maar niet al te snel.
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80 VERKEN DE STAD PER WIJK

REAL BASILICA DE SAN FRANCISCO EL GRANDE
De langdurige restauratie van deze kolossale 18e-eeuwse kerk is 
voltooid. Hij staat op de plaats waar San Francisco (Franciscus van 
Assisi) in 1217 halt zou hebben gehouden op zijn pelgrimstocht 
naar Santiago. Het gebouw heeft als nationaal pantheon en als 
legerkazerne gediend, en de nieuwbakken koning Jozef Bona-
parte wilde er het parlement van maken. Maar het is nog steeds 
in gebruik als kerk. De enorme koepel van 33 m doorsnee is 
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30 REISWIJZER

Praktische tips
TOERISTENBUREAUS IN MADRID
Plaza Mayor Tourist Information Center
Plaza Mayor 27 C91  578 78 10, www.esmadrid.com

Overige kantoren
Bij het koninklijk paleis, Calle de Ballén

Bij het Prado, Plazade Cánovas del Castillo

Bij het Reina Sofíamuseum, Callede Santa Isabel 52

CentroCentro, Plaza de Cibeles 1

Bij het stadion Bernabéu, Paseode la Castellana 138

Op de luchthaven, Terminal 2 en terminal 4

En voorts enkele andere centrale punten in de stad

AMBASSADES
Nederland: C91 353 75 00. België: C91 577 63 00.

GELD
De euro is de officiële munteenheid in Spanje. Er zijn voldoende gelduit-
gifteautomaten. Creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd. 

FOOIEN

Ja 3   Nee 5
Restaurants  3 5-10%
Cafés/bars (als de beniening niet is inbegrepen) 3 5%
Gidsen (rondleidingen) 3 1 1
Taxi’s 3 5%
Kamermeisjes 3 1 1
Kruiers (per koffer) 3 1 1
Toiletten 3	 1 0.50
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31PRAKTISCHE TIPS

POST EN INTERNET 
Het hoofdpostkantoor zit aan Paseo del Prado 1 (Plaza de 
 Cibiles 1), maar er zijn vestigingen in de hele stad, en postze-
gels (sellos) worden ook verkocht in tabakszaken (tabaco).  
   Er komen almaar meer wifi-zones, en in de meeste mid-
denklasse- en duurdere hotels kun je gebruikmaken van wifi. 
Tevens is wifi beschikbaar in steeds meer (moderne) cafés en 
bars.

TELEFONEREN
Internationale toegangscodes
Van Madrid naar:
België: 00 32
Nederland: 00 31
Vanuit Nederland/België naar:
Madrid: 00 34
Het netnummer van Madrid is 91

Alarmnummers
Algemeen alarmnummer: 112
Engelssprekende artsen: 435 1823 
(Anglo-American Medical Unit)

GEZONDHEID
De zon Madrid ligt vrij hoog en heeft een droog klimaat met veel zonne-
schijn, dus gebruik een zonnebrandmiddel, lippenbalsem en vochtinbren-
gende crème; niet alleen in de zomer maar ook in het voor- en najaar. Ook 
hoeden en zonnebrillen bieden bescherming.
Medicijnen Geneesmiddelen met en zonder recept worden verkocht in 
farmacias (apotheken), te herkennen aan een groen kruis. In het centrum is 
Farmacia Goya aan de Calle de Goya 89 (C91 435 49 58) 24 uur per dag 
open. Farmacia Lastra aan de Calle del Conde de Peñalver 27 (C91 402 42 
72) is tot laat in de avond open (doorgaans 23 uur). Neem voor je medicijnen 
een fotokopie mee van het recept.
Drinkwater Madrid staat bekend om de kwaliteit van zijn leidingwater. 
Anders dan in veel andere Spaanse steden heeft het geen chloorsmaak.  
De inwoners zijn zich bewust van de noodzaak om zuinig met water om te 
gaan. Op de warme kraan staat de ‘c’ van caliente, op de koude de ‘f’ van 
frío.
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 
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