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Kort verblijf
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Kaarten en plattegronden
Alle kaartverwijzingen hebben 

betrekking op kaarten en plattegronden 
op het omslag. Bijvoorbeeld AE5 
verwijst naar het vak waarin je Ronda 
kunt vinden.

Toegangsprijzen
Voordelig (minder dan € 6)
Gemiddeld (€ 6 tot € 13)
Prijzig (meer dan € 13)

Hotelprijzen
Prijzen per tweepersoonskamer per 
nacht (hoogseizoen):  
€ voordelig (minder dan € 75)
€€ gemiddeld (€ 75 tot € 150)
€€€ prijzig (meer dan € 150)

Restaurantprijzen
Prijs per persoon voor een 
driegangenmenu zonder drankjes:
€ voordelig (minder dan € 20)
€€ gemiddeld (€ 20 tot € 50)
€€€ prijzig (meer dan € 50)

Over deze gids

A verwijzing naar kaarten op het omslag
B adres
C telefoon

 webadres
D openingstijden
J toegangsprijs
E  restaurant of café bij of in nabijheid 

van bezienswaardigheid
G aanbevolen tram/buslijn

H  aanbevolen treinverbinding of dichtst-
bijzijnde station

M tips ferry’s en boottochtjes
R dichtstbijzijnde luchthaven
N andere praktische informatie
L toeristenbureau
P  paginaverwijzing naar uitgebreide 

beschrijving

Gebruikte symbolen
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8 OVER ANDALUSIË

INLEIDING

Andalusië is een heerlijke bestemming die voor elk type 
vakantieganger iets heeft te bieden. Denk aan lunchen met 
je voeten in het zand, architectuur uit Duizend-en-een-nacht, 
kleurrijke markten en culinaire hoogstandjes. Of denk aan de 
schitterende koningssteden Sevilla, Granada en Córdoba vol 
historie, kunst en cultuur. Dan zijn er de brede zandstranden, 
uitdagende wandelroutes en fotogenieke witte dorpen.  
De natuur, zeker landinwaarts, is van een overweldigende 
schoonheid. Met de machtige Sierra Nevada als het meest  
zuidelijke skigebied van Europa en in Almería de enige  
woestijn van het continent waar menig western is 
 opgenomen. Vergeet niet de bijzondere logeeradressen, de 
tapasbars, het bruisende uitgaansleven en de vele traditionele 
feesten. Andalusië is een streek vol passie en verrassingen. 
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10 OVER ANDALUSIË

in
 h

et
 k

or
t Andalusië vormt het meest zuidelijke puntje van het 

Europese vasteland en is een opwindende en veelzijdige 
regio. Het is de bakermat van de flamenco, de stieren-
gevechten, de zigeunerfeesten, de tapascultuur en de 
sherrybodega’s. Kortom, alles wat als typisch Spaans 
wordt gezien. 

Hier liggen Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga en Cádiz, de 
indrukwekkende hoofdsteden van de gelijknamige provin-
cies. Almería met zijn woestijn en natuurparken ademt een 
Noord-Afrikaanse sfeer. De Costa del Sol aan de Middel-
landse Zee is een populaire zonbestemming. Daar vindt de 
meest verwende vakantieganger alles van zijn gading: zand-
stranden, palmen, moderne hotels, gourmetrestaurants, 
gezellige terrassen, golfbanen, casino’s en jachthavens. 
Met Marbella als glamourbestemming voor de jetset. Aan 
de andere kant is er het romantische Andalusië, met prach-
tige dorpen in de glooiende heuvels van Las Alpujarras 
en de rustige zandstranden van de Costa de la Luz. Waar 
deze kust overgaat in de Straat van Gibraltar, ligt Tarifa, een 
paradijs voor windsurfers. Andalusië blijft verbazen als een 
van de meest veelzijdige vakantiebestemmingen.

LIGGING
Andalusië is een van de autonome regio’s van Spanje en 
ligt in het zuiden van het land. Met een oppervlakte van 
87.268 km² is het ruim twee keer zo groot als Nederland. 
In het noorden grenst het aan de regio’s Extremadura en 
Castilië-La Mancha, in het oosten aan Murcia, in het zuiden 
aan de Middellandse Zee en Gibraltar, en in het westen aan 
Portugal en de Atlantische Oceaan. 

De hoogste top is de Mulhacén (3482 m) in de Sierra 
Nevada. De lengte van de kustlijn is zo’n 800 kilometer. 

BEVOLKING EN ECONOMIE
Het inwonertal bedraagt ongeveer 8,4 miljoen. De 
 hoofdstad van de regio is Sevilla, na Madrid, Barcelona en 
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Valencia de vierde stad van Spanje. De belangrijkste inkomstenbron is het 
toerisme. Daarnaast speelt de landbouw, met name druiven en olijven, een 
belangrijke rol in de regionale economie. Ten westen van Almería is er de 
plasticultura, waarbij fruit en groenten onder plastic worden gekweekt. 

TOERISME 
De meeste vakantiegangers gaan naar de Costa del Sol, de 300 km lange 
kuststrook tussen Gibraltar en Almería. Sinds de jaren zestig heeft daar een 
explosieve groei van het toerisme plaatsgevonden. Met name Torremoli-
nos en Marbella zijn populaire bestemmingen. Ten oosten van Málaga is 
de Costa wat rustiger, met Nerja als belangrijkste zonbestemming. Aan de 
Atlantische kust ligt de Costa de la Luz met het surfersparadijs Tarifa, waar 
veel minder mensen komen dan aan de Costa del Sol.

STIERENGEVECHTEN
Andalusië, met name Ronda, is de bakermat van de corrida, het stierenge-
vecht. Het seizoen loopt vanaf paaszondag tot half oktober. Het stieren-
gevecht is vaak een belangrijk onderdeel van de feria’s, de dorpsfeesten. 
Stierenvechten is omstreden en ook in Spanje zijn er tegenstanders; in 
Barcelona zijn de stierengevechten sinds 2004 verboden. In Andalusië 
speelt de traditie van het stierengevecht nog een belangrijke rol. Love it or 
hate it, je komt er niet omheen.

11IN HET KORT
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20 REISWIJZER
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22 REISWIJZER

Voordat je weggaat 
WANNEER GA JE?

De kust van Andalusië heeft een mediterraan klimaat. De zomers zijn droog 
en heet, de winters zacht met, soms heftige, regenbuien. De bovenstaan-
de temperaturen zijn gemiddelde maximale dagwaarden. Regionaal kunnen 
de temperaturen sterk verschillen. Zo is het in juli en augustus in het bin-
nenland erg heet, ook in Sevilla, Granada en Córdoba. Temperaturen boven 
de veertig graden zijn geen uitzondering. Als je de bezienswaardigheden 
in de koningssteden wilt bezoeken, zijn de beste periodes het voorjaar en 
het najaar. Voor een strandvakantie is juni tot en met september een goede 
tijd. Augustus is het hoogseizoen en dan kan het extra druk zijn omdat de 
Spanjaarden dan ook vakantie hebben. In de bergen is het in de winter een 
stuk kouder dan aan de kust. Dat geldt ook voor Granada en Córdoba. Het 
wintersportseizoen in de Sierra Nevada, op een halfuur rijden van Granada, 
loopt van eind november tot eind april.

 JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

 16°C 17°C 19°C 21°C 24°C 28°C 30°C 31°C 27°C 23°C 19°C 17°C

Hoogseizoen Laagseizoen

P	 Vereist

p	 Aanbevolen

G Niet vereist N
ed

er
la

nd
B

el
gi

ë

Paspoort (of identiteitskaart)      P	 P
Inentingsbewijs (let op adviezen Rijksoverheid)     G	 G
Verzekeringspas     p	 p
Reisverzekering     p	 p
Rijbewijs (voor automobilisten)     P	 P
Verzekeringsbewijs auto (groene kaart)      p	 p
Kentekenbewijs auto     P	 P	

WAT HEB JE NODIG?

Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   22Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   22 10-11-2022   09:2810-11-2022   09:28



34

De top-10 
selectie
1 Monasterio de las 
 Descalzas Reales  36 - 37

2 Museo de América  38 - 39

3 Museo Lázaro Galdiano  40 - 41

4 Museo Nacional Centro 
 de Arte Reina Sofía  42 - 43

5 Museo del Prado  44 - 45

6 Museo Sorolla  46 - 47

7 Museo 
 Thyssen-Bornemisza 48 - 49

8 Palacio Real  50 - 51

9 Parque del Retiro  52 - 53

10 Plaza Mayor  54 - 55

TOP 10-SELECTIE

Top 10- 
selectie
1  Alhambra, Granada 36 - 37

2  Antequera 38 - 39

3  Grotten van Nerja 40 - 41

4  Jerez de la Frontera 42 - 43

5  Museo Picasso, Málaga 44 - 45

6  La Mezquita-Catedral,  46 - 47
 Córdoba 

7  Real Alcázar, Sevilla 48 - 49

8  Ronda  50 - 51

9  Catedral, Sevilla 52 - 53

10  Sierra Nevada en 54 - 55
 Las Alpujarras
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36 TOP 10-SELECTIE

1 Alhambra, 
 Granada
www.alhambra-patronato.es

Het Alhambra – oftewel het ‘rode kasteel’ – met 
zijn verfijnde versieringen en architectuur wordt 
beschouwd als de grootste cultuurschat van Moors 
Spanje. Het staat niet voor niets op de Werelderf-
goedlijst van Unesco.

Het spectaculaire complex bestaat uit vier hoofd-
gedeelten: het Alcazaba (het oorspronkelijke fort en 
oudste deel), de Palacios Nazaríes (de paleizen van de 
dynastie van de Nasriden), het paleis van Karel V en 
het Generalife (de tuinen met het zomerpaleis van de 
Moorse koningen). De ingang ligt aan de oostkant. Na 
binnenkomst kun je óf eerst het Generalife bezoeken, óf 
eerst de rest.

Het Generalife met zijn schaduwrijke tuinen en 
vijvers is begin 14e eeuw aangelegd en diende als 
zomerresidentie van de laatste Nasridenvorsten. Op 
warme zomerdagen is het een heerlijk toevluchtsoord. 
Bijzonder is de Escalera del Aqua, waarvan het water 
trapsgewijs naar beneden stroomt. 

Het Alcazaba ontstond al in de 11de eeuw. De 
huidige toegang tot het Alcazaba is de Puerto del Vino. 
Vanaf de Torre de la Vela heb je een fantastisch uitzicht. 
In de verte liggen de (besneeuwde) bergtoppen van de 
Sierra Nevada.

Ibn-al-Ahmar, de eerste vorst van de Nasriden (de 
islamistische dynastie die van 1238 tot 1492 de macht 
over Granada uitoefende), bouwde binnen de versterkte 
muren van het Alcazaba een paleis met waterpartijen, 
waarvoor water uit de nabijgelegen rivier de Darro ge-

Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   36Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   36 10-11-2022   09:2810-11-2022   09:28



37ALHAMBRA,  GRANADA

bruikt werd. Latere Nasriden 
bouwden de fraaie Palacios 
Nazaríes, het paleizencom-
plex dat vaak beschouwd 
wordt als het hoogtepunt 
van het Alhambra. Het be-
staat uit drie delen, waarvan 
de verschillende vertrek-
ken steeds rond een patio 
liggen. De harem, waar de 
familie en de bedienden 
woonden, ligt rond de Patio 
de los Leones met de be-
faamde leeuwenfontein.

Na de reconquista (de 
christelijke herovering van 
Spanje op de islamistische 
heersers, die in 1492 
voltooid was) nam het 
koningspaar Ferdinand en 
Isabella zijn intrek in het 
Alhambra. Hun kleinzoon en 
troonopvolger Karel V gaf na 
zijn bezoek aan Granada in 1526 opdracht tot de bouw van een paleis bin-
nen het Alhambra: het Palacio de Carlos V. Opvallend is de binnenplaats, 
die een cirkel vormt binnen een perfect vierkant. 

AGranada I20 Bc/Real de la Alhambra s/n
C958 027 971 
DZomer dag. 8.30-20, winter dag. 8.30-18 uur. Raadpleeg voor speciale avond-
bezoeken met verlichting de website
JPrijzig
GAlhambrabus, elke tien minuten vanaf de Plaza Isabel la Católica-Plaza Nueva
NKoop je toegangskaartje van tevoren. Per dag wordt maar een beperkt aantal kaarten 
afgegeven. 
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DE BESTE HOTSPOTS

De beste 
hotspots
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De beste 
 restaurants
Bodegas Campos, Córdoba 
Druk restaurant in Córdoba met gezellige bar. Op het menu staan 
traditionele Spaanse gerechten, zoals de rabo de torro (ossenstaart).
Bc/Los Lineros 32, Córdoba
C957 497 500   www.bodegascampos.com

Casa Puga, Almería 
Authentieke tapasbar annex restaurant uit 1870 met een van de beste 
wijnkelders van Almería (zie foto). Een aanrader zijn de pimientos 
de padron, gefrituurde groene pepertjes. De muren zijn bedekt met 
azulejos. 
Bc/Jovellanos, Almería
C950 231 530  www.barcasapuga.es

Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   58Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   58 10-11-2022   09:2910-11-2022   09:29



59DE BESTE  RESTAURANTS

Abantal, Sevilla
Het beste restaurant van Sevilla met een uitstekende prijs/kwali-
teitverhouding. Creatieve keuken met Michelinster. De gerechten 
van chefkok Julio Quintero zijn een lust voor het oog. 
BCalle Alcalde José de la Bandera 7, Sevilla C954 540 000 

 www.abantalrestaurante.es
 
La Escollera, Estepona 
Uitstekend visrestaurant in de vissershaven bij de vuurtoren. Zeer 
geliefd bij de plaatselijke bevolking, vooral op zondagmiddag. 
BPuerto Pesquero, Estepona C952 806 354

Vino Mio, Málaga
Sympathiek restaurant aan het plein naast theater Cervantes. 
Eigentijdse mediterrane keuken. De eigenaresse is Nederlandse. 
Fijn buitenterras, vooral leuk tijdens tijdens diner-flamencoshow. 
BPlaza Jeronimo Cuervo 2, Málaga C952 609 093 

 www.restaurantevinomio.es

Mirador de Morayma, Granada 
Gehuisvest in een prachtig 16e-eeuws herenhuis in Albaicín, met 
uitzicht op het Alhambra. Tot de specialiteiten behoren onder 
meer de salmorejo, koude tomatensoep met knoflook, en de 
kabeljauw met amandelen. 
Bc/Pianista García Carillo, 2, Granada
C958 228 290  

 www.miradordemorayma.com 

Las Cuadras, Jerez de la Frontera
Dit authentieke eethuis in de voormalige stallen van een 19de-
eeuws paleis is een aanrader. Veel sfeer en lekker eten voor lage 
prijzen. 
BPlaza de la Asuncion 2, Jerez de la Fronteira C674 381 825 
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Verken de 
streek per 
regio

VERKEN DE STREEK PER REGIO78

Málaga 81 - 102 

Cádiz 103 - 126

Sevilla en Huelva 127 - 146

Córdoba en Jaén 147 - 160

Granada en Almería 161 - 185
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81PROVINCIE MÁLAGA

Provincie Málaga 
De provincie Málaga, met de vermaarde Costa del Sol, 
trekt veel vakantiegangers die op zoek zijn naar zon, zee 
en strand. Bekende badplaatsen zijn onder meer Tor-
remolinos, Fuengirola, Benalmádena, Mijas, Marbella en 
Estepona. In La Carihuela, een voormalig vissersdorp vlak 
bij Torremolinos met brede zandstranden, zitten talrijke 
Hollandse cafés en restaurants.

Toch zijn er ondanks de hoogbouw en de wildgroei aan 
hotels en appartementencomplexen aan de kust nog veel 
mooie plekken te ontdekken. Zoals de ongerepte baaien 
bij Nerja, het natuurgebied El Torcal met zijn fascinerende 
rotsformaties, en het fotogenieke Ronda met z’n befaamde 
stierenvechtersarena. De hoofdstad van de provincie is het 
vaak onderschatte Málaga, dat verrassend veel te bieden 
heeft. Denk aan een autovrije binnenstad met lekkere (tapas)
restaurants, boetieks, gezellige pleinen, terrassen en een 
nieuw uitgaansgebied bij de cruiseterminal. Daarnaast heeft 
de stad een ruim aanbod aan kunst en cultuur. Málaga is 
immers de geboortestad van schilder Pablo Picasso, die hier 
met twee musea wordt geëerd. 
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82 VERKEN DE STREEK PER REGIO

Málaga, stad
Málaga is de belangrijkste aanvlieghaven aan de zuidkust van 
Spanje. Door dat imago krijgt de stad misschien niet altijd de 
waardering die ze verdient. De meeste vakantiegangers laten 
Málaga links liggen, om direct door te gaan naar hun zonbestem-
ming aan de kust. En dat is jammer, want Málaga is zeer de 
moeite waard. De laatste tien jaar is veel geïnvesteerd in renovatie 
en herstel van de oude binnenstad. Het mooie pleintje Plaza de 
la Merced, met het geboortehuis van Pablo Picasso (1881-1973), 
is geheel gerestaureerd en is het centrum van een bruisend uit-
gaansgebied. De binnenstad van Málaga is autovrij en de belang-
rijkste bezienswaardigheden liggen niet ver van elkaar verwijderd, 
waaronder het Picassomuseum, het geboortehuis van Picasso, 
het Museo Carmen Thyssen, de kathedraal, en het Alcazaba met 
aan de voet de overblijfselen van het Romeinse theater. Voorts is 

Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   82Wat&Hoe Andalusië (05) 2022.indd   82 10-11-2022   09:2910-11-2022   09:29



86 VERKEN DE STREEK PER REGIO

door de 
binnenstad
Deze wandeling gaat door de autovrije binnen stad, langs 
historische hoogtepunten als de kathedraal en het Alca-
zaba, het Picassomuseum, mooie pleinen, winkelstraten, 
terrassen en de levendige dagmarkt Atarazanas, vol 
verse producten. 

Beginpunt is het toeristenbureau op de Plaza de la Marina, 
waar zich ook een parkeergarage bevindt. Steek het plein over 
en loop voorbij het Museo Interactivo de la Música naar de 
autovrije winkelstraat Calle Marques de Larios, die we later 
bezoeken. Eerst naar de leukste ochtendmarkt in Málaga. 
Neem daarvoor de eerste straat links naar de Mercado Central 
Atarazanas (P100) en sta verbaasd over de hoeveelheid 
verse producten. Een lust voor het oog. Verlaat de markt aan 
de noordzijde via de Calle Sagasta, sla links af en loop via de 
Plaza Félix Sáenz door de Calle San Juan, met zijn beroemde 
flamencowinkel El Rocio (P100), naar de Calle Especeria. 
Aan het eind ligt de mooie Plaza de la Constitución. Je kunt 
een kleine omweg maken naar het Museo Carmen Thyssen 
(P85), dat links ligt aan het eind van het laatste steegje voor 
het plein. Een perfecte koffiestop is bij het populaire Café 
Central (P96) op de Plaza de la Constitución. Binnen hangt 
een tegeltableau met de verschillende soorten koffie die hier 
worden geserveerd. 

Loop van het café rechtsaf door de Calle Sante Maria naar 
de Catedral (P84), met daar tegenover het Palacio Episcopal 
(P88), het bisschopspaleis. Loop langs de kathedraal via de 
Calle del Cister, met restaurant El Jardin, naar het Alcazaba 
(P83) en de resten van het Teatro Romano, het Romeinse 
theater. 

Bezoek het Alcazaba of ga door de Calle Alcazabilla linksaf 
via de Calle Santa Ana naar de Plaza de la Merced met het 

w
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andalusië is een streek vol
passie en verrassingen.

Architectuur uit Duizend-en-een-
nacht, kleurrijke markten en culinaire 
hoogstandjes.Of denk aan de
schitterende koningsstedenSevilla, 
Granada en Córdoba vol historie, 
kunst en cultuur. De natuur is van  
een overweldigende schoonheid 
met de machtige Sierra Nevada en 
in Almería de enige woestijn van  
het continent.
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