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BESTEMMING SEVILLA

DE REIS VOORBEREIDEN
Formaliteiten

12

Identiteitspapieren – Alle onderdanen
van een lidstaat van de Europese Unie
moeten in het bezit zijn van een geldig
paspoort. Minderjarigen die alleen
reizen, moeten een geldig paspoort kunnen voorleggen, of een identiteitskaart
met een toestemming van de ouders
(verkrijgbaar in het gemeentehuis of op
het politiebureau).
Douane – De regelgeving voor invoer
binnen de EU is overal gelijk: 10 sloffen
sigaretten, 90 l wijn, 10 l sterkedrank,
20 l likeurwijn (zoals sherry). Kijk voor
meer informatie op www.douane.nl of
www.diplomatie.be.

Geldzaken
T ‘Banken’ en ‘Hulpverlening’ blz. 16-17.
Munt – De euro.
Bankcheques – In theorie kunt u uw
bankcheques in euro gebruiken (met
betaling van een commissie), maar in
de praktijk worden ze maar zelden aanvaard. Het gebruik van bankcheques is
hier veel minder ingeburgerd.
Travellercheques – Reischeques kunt
u omwisselen in bankfilialen en wisselkantoren. Denk erom dat dit weliswaar
vrij veilige betaalmiddel pas doeltreffend is wanneer u uw cheques en het
ontvangstbewijs met hun nummers op
afzonderlijke plaatsen wegbergt. Dit
om in geval van diefstal de cheques te
kunnen blokkeren.
Creditcard – Een internationale
creditcard blijft de eenvoudigste

betaalmethode. In bijna alle steden
vindt u bankautomaten en net als in
België en Nederland wordt uw creditcard in heel wat hotels (uit de gemiddelde prijsklasse, maar soms ook in
hostales), restaurants en handelszaken
aanvaard. Informeer bij uw bank voor
de kosten voor betalingen en geldopname in het buitenland. Denk erom ook
uw limiet voor opnames te controleren.

Met de trein
Vanuit België rijdt de Thalys rechtstreeks vanuit Brussel (1.25 uur), Gent,
Brugge en Oostende naar Parijs. Meer
informatie bij uw reisagent of de NMBS
– t 02 528 28 28 - www.thalys.be,
www.belgianrail.be.
Vanuit Nederland rijdt de Thalys
rechtstreeks vanuit Amsterdam (iets
meer dan 4 uur), Rotterdam en Den
Haag naar Parijs. Meer informatie bij
uw reisagent of NS Internationaal op
de grotere stations – t 0900 96 96 www.thalys.nl, www.ns.nl.
Parijs is verbonden met Barcelona
Sants via 3 rechtstreekse en dagelijkse
tgv’s. Vertrek vanuit Paris-Gare de
Lyon om 7.15 u, 13.40 u en 15.40 u.
Reisduur: 6.30 uur (€ 114 tot € 1430).
Vervolgens heeft u een verbinding
naar Sevilla (reistijd: 5.30 uur, € 70 tot
€ 140).
Vanaf Madrid rijdt u met de AVE (tgv)
in 2.30 uur naar Sevilla.
Renfe – t 902 320 320 (vanuit
Spanje) - www.renfe.com. Spaanse
spoorwegmaatschappij.

DE REIS VOORBEREIDEN

Met het vliegtuig
Vanuit Amsterdam en Brussel zijn er
rechtstreekse vluchten naar Sevilla. Neem
contact op met KLM of Brussels Airlines
of informeer bij uw reisagent. Ook Iberia
zorgt voor verscheidene vluchten per
dag. De prijzen zijn sterk afhankelijk van
de periode waarin u naar Sevilla reist.
Vroegboekers krijgen meestal ook voordeliger tarieven aangeboden.

REGULIERE
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

KLM – t 070 225 335 (vanuit
België) of t 020 474 7747 (vanuit
Nederland) - www.klm.com.
Brussels Airlines – t 0902 51 600 € 0,750 per minuut (verbindingskost:
€ 0,051).
Iberia – t 0 707 00 050 (vanuit
België) of t 0900 777 7717 (vanuit
Nederland) - www.iberia.com.

Rechtstreekse vluchten vanuit BrusselCharleroi en vanuit EIndhoven.

Seizoenen
De lente is het beste seizoen om
Sevilla te bezichtigen omwille van de
aangename temperaturen en omdat
de natuur dan nog groen kleurt en de
bloemen weelderig bloeien. April, de
maand van de bekende Semana Santa,
is het hoogtepunt van het toeristische
seizoen. De prijzen zijn dan op hun
duurst en het is heel moeilijk, of zelfs
onmogelijk, om dan op het laatste
ogenblik nog een kamer te vinden in
Sevilla. Ook de feria’s en festivals lokken heel wat volk: controleer de data
(T ‘Evenementenkalender’, blz. 24) en
reserveer uw logies ruim op voorhand.
13

Sommige websites bieden tickets aan
tegen onderhandelde tarieven, die
kunnen variëren naargelang van de
vluchtdata en -tijdstippen. Controleer
goed of de vermelde prijzen inclusief
luchthavenbelasting zijn (die kunnen
de ticketprijs namelijk verdubbelen)
en of de bagageafhandeling in de prijs is
begrepen.
Vueling – t 0902 33429 (vanuit
België) of t 0900 777 0005 (vanuit
Nederland) - www.vueling.com.
Rechtstreekse vluchten vanuit
Amsterdam; vluchten met overstap
vanuit Brussel.
Ryanair – t 0902 33 600 (vanuit
België - Engels gesproken) of t 0900
04 00 860 (vanuit Nederland - Engels
gesproken) - www.ryanair.com.

© B. Gardel/hemis.fr

BUDGETVLUCHTEN

Het station Santa Justa

BESTEMMING SEVILLA

EVENEMENTENKALENDER
Jaarlijkse evenementen
Elke dag wordt er wel ergens in
Andalusië feestgevierd. Onze lijst van
evenementen is dus lang niet volledig,
maar bevat alleen een overzicht van de
belangrijkste feestelijkheden.

FEBRUARI

3 Maria-Lichtmisprocessie (2 februari).
3 Carnaval (tussen 5 februari en
4 maart, de week voor Aswoensdag).
3 Feest van Andalusië (28 februari).

MAART

3 Semana Santa (maart of april).
24

APRIL

3 Feria de Abril (in Sevilla, een of twee
weken na de Goede Week).

MEI

3 Territorios, internationaal muziekfestival. In mei komen tal van groepen
en muzikanten uit alle landen samen in
de openlucht op de verschillende pleinen in het centrum van de stad en in
enkele zalen. Traditionele, populaire of
avant-gardistische muziek. De concerten zijn soms gratis (bij gelegenheid).
Inlichtingen: t 954 590 867 - www.
territoriossevilla.com (in het Engels en
het Spaans)
3 Cruces de Mayo, op 3 mei.
3 Pinksteren (Bedevaart naar El Rocío,
Almonte).

3 San Fernando, patroonheilige van
Sevilla (30 mei).

JUNI

3 Corpus Christi, 60 dagen na Pasen.

AUGUSTUS

3 Procession de la Virgen de los
Reyes, de patroonheilige van de stad
(15 augustus).

SEPTEMBER

3 De Bienal del Flamenco, tijdens de
maand september van even jaren. In
theaters en andere zalen in de stad
worden concerten georganiseerd. De
prijs varieert in functie van de locatie.
www.bienal-flamenco.org.
3 Festival del Cante Jondo in Écija
(90 km ten oosten van Sevilla).
3 Jornadas Europeas de Patrimonio
(Open Monumentendagen - 3de weekend van september).

OKTOBER

3 Día de la Hispanidad, de Spaanse
nationale feestdag, die de ontdekking
van Amerika op 12 oktober 1492
herdenkt.

NOVEMBER

3 Festival de Cine Europeo de Sevilla
(10 dagen in de tweede helft van
november). Festival ter ere van de
Europese fictiefilm.
Rens.: http://festivalcinesevilla.eu.

EVENEMENTENKALENDER
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Feria de Abril
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Uitzicht over Sevilla vanaf het Canal de Alfonso XIII
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DE KATHEDRAAL
EN DE GIRALDAaaa
De Giralda is een toren met vele gezichten, nu eens geel, dan weer oranje of
roze, afhankelijk van het tijdstip van de dag en de stand van de zon. Aan zijn
voeten liggen de kathedraal, het Real Alcázar en de wijk Santa Cruz.
Uitneembare vouwkaart in de cover. Detailkaart blz. 28.
3 Aanrader: Wees tijdens het hoogseizoen voor openingstijd aanwezig om lange
wachtrijen te vermijden. Duur: 1.30 uur.

De kathedraal aaa
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Vouwkaart E5 Plaza Virgen de los
Reyes - t 954 214 971 - www.
catedraldesevilla.es - j - zomer:
ma. 9.30-15.30 u, di.-za. 9.30-16.00 u,
zo. 14.30-18.00 u; winter: ma. 11.0015.30 u, di.-za. 11.00-17.00 u; het hele
jaar door: zo. 14.30-18.00 u; laatste
toegang 30 min. voor sluitingstijd - € 8
(-15 jaar gratis) - tickets eveneens te
koop via internet.
Plattegrond blz. 19.
Het is de grootste gotische kathedraal
van Spanje. De bouwheren wilden de
wereld verstommen toen ze begin
15de eeuw besloten om dit godshuis op te trekken op de plaats van
de Grote Moskee. De bouw duurde
bijna een eeuw. Het immense schip
is te bereiken via acht deuren, elk
uit een andere periode, maar die de
eenheid van het geheel niet doorbreken. Het bouwwerk toont al duidelijk
renaissance-invloeden.
De binnenzijde van de kathedraal is
overweldigend en de uitzonderlijke
hoogte wordt nog eens benadrukt

door de ranke zuilen. Het Monumento
funerario de Cristóbal Colón (Grafmonument voor Christoffel Columbus 19de eeuw) ligt net aan de ingang.

SACRISTÍA DE LOS CÁLICES

De tesoroaa (kerkschat) van de kathedraal bevindt zich in de sacristie, rechts
van het grafmonument. De Sacristía
de los Cálices (Miskelksacristie) bevat
mooie kunstwerken, een Santa Justa
en Santa Rufina (die in 238 door de
Romeinen werden gedood) van Goya en
werken van Zurbarán, Alejo Fernández
en Valdés Leal. Houd even halt bij de
Cristo de la Clemencia, een magistraal
beeldhouwwerkaa van Martínez
Montañés, en, in de antichambre, bij
de kandelaber met vijftien armen,
El Tenebrario genoemd, die in de processies tijdens de Goede Week wordt
meegedragen.

SACRISTIA MAYOR

De Sacristía Mayor (grote sacristie),
een prachtig 16de-eeuws vertrek, herbergt een monstrans in renaissancestijl
van Juan de Arfe, een zilveren kolos die
een halve ton weegt. Verder hangen



33

De koetsiers voor de kathedraal wachten geduldig in de schaduw van de sinaasappelbomen.

© Kilmarron/Fotolia.com
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hier ook schilderijena van Murillo en
van Zurbarán. De Cabildo (kapittelzaal),
waar een Onbevlekte Ontvangenis
van Murillo troont, is een mooi stukje
16de-eeuwse renaissancearchitectuur.

CORO

Midden in de kathedraal, langs het
transept, ligt het Coro (koor) met mooie
16de-eeuwse koorstoelen. Ertegenover
ligt de hoofdkapel.

CAPILLA MAYOR aa
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De Capilla Mayoraa(hoofdkapel) wordt
afgeschermd door een schitterend
heka in platerescostijl. Het herbergt
een immens Vlaams retabelaaa (20 m
hoog) dat in 1525 werd voltooid. Het is
een uitbundig en kunstzinnig gesneden
altaarstuk met voornamelijk taferelen
uit het leven van Christus en de Maagd
Maria. Jammer genoeg is het niet mogelijk om de duizenden standbeelden,
waarvan er enkele toegeschreven zijn
aan Pedro Millán en Alejo Fernández,
onder betere omstandigheden te
bewonderen. De beelden sieren de
vijfenveertig vakken van dit gigantische
veelluik.

CAPILLA REAL aa

De Capilla Realaa (koninklijke kapel)
wordt afgesloten door een smeedijzeren
heka en is enkel geopend tijdens de erediensten (ingang gescheiden van de rest
van de kathedraal). Het ligt in de apsis
van het gebouw. De kapel heeft een
enorme boog aan de ingang waarlangs u,
jammer genoeg enkel vanop afstand,
de halfkoepel in de vorm van een sintjakobsschelp kunt bewonderen. Onder
de rijkversierde koepelaa bevinden zich
het grafmonument van Alfons X, het
standbeeld van de patroonheilige van

Sevilla, de Virgen de los Reyes, en de
zilveren en kristallen urne met de resten
van Ferdinand III, de heilige koning.
In de kapel links van de Capilla Real
ontdekt u een reeks schilderijen van
Zurbarán voor het retabel dat het
leven van de apostel Petrus uitbeeldt.
De viering is bedekt met een schitterende flamboyant gewelfaa dat 55 m
hoog is. Een spiegel op de vloer zorgt
ervoor dat u het kunt bewonderen
zonder uw nek te breken...

PUERTA DEL PERDÓN aa

Verlaat de kathedraal via de Puerta del
Perdónaa, de oudste van de kathedraal. De Almohadische boog is versierd
met verzen uit de Koran. Het fronton
is versierd met een bas-reliëf, dat de
Tempelreiniging voorstelt, en met
16de-eeuwse de standbeelden.

De Giralda aaa
Vouwkaart E5 Naast de kathedraal
staat de Giraldaaaa, het symbool van
de stad Sevilla. Deze oude minaret is
een meesterwerk van Almohadische
architectuur. De sobere versieringen en
de gebruikte materialen zijn kenmerkend
voor de strenge religieuze principes van
de Almohaden en staan in schril contrast
met de luxueuze versieringen van het
kalifaat van Córdoba. Dit bouwwerk
dateert van het einde van de 12de eeuw.
De basis steunt op natuurstenen blokken
en Romeins marmer. De bakstenen toren
is bezet met sebka-motieven die ook
terug te vinden zijn op de Koetoebijatoren in Marrakech. De minaret kreeg
zijn huidige vorm in de 16de eeuw toen
de Corduaanse architect Hernán Ruiz
een klokkenkamer en het bovenste

DE KATHEDRAAL EN DE GIRALDA
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gedeelte toevoegde. Het geheel werd tot
slot voorzien van een enorme windhaan
(giralda), waarvan de naam van de
100 m hoge toren is afgeleid.
U bereikt de Giralda via de noordelijke
muur van de kathedraal. Stop onderweg
beslist even in de Capilla de San Antonio
bij het schilderij van Murillo, het Visioen
van de H. Antonius van Paduaa. De
klim omhoog vergt nogal wat tijd,
maar is niet zo veeleisend. Langs de
helling zijn openingen te zien die een
schitterend detailzichtaaa geven op

de koepels, torenspitsen, steunberen,
pinakels en waterspuwers van de kathedraal. Ook het uitzichtaa over de stad
is adembenemend.
De Patio de los Naranjosa (Patio van
de Sinaasappelbomen) was vroeger de
plek waar de rituele reinigingen werden
voltrokken. De patio ligt nog steeds in
de schaduw van de sinaasappelbomen.
Na de beklimming van de Giralda is
het hier aangenaam vertoeven in de
buurt van de fontein met Romeinse
sierschaal.

DE BESTE ADRESSEN

UIT ETEN
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Wat ook uw budget is, er is keuze
genoeg. In Sevilla krioelt het van de
lekkere en goedkope adresjes.
De meeste tapasbars hebben media
raciones, raciones of platos combinados, die een volledige maaltijd
omvatten. Vele restaurants, vooral
in de Barrio de Santa Cruz, hebben
hun openingstijden aangepast aan de
gewoonten van de toeristen en helpen
u graag tussen 12.00 u en 20.00 u. In
Santa Cruz vindt u heel wat ‘toeristenlokkers’. Kies daarom voor een
adresje in een van de zijstraatjes van de
Alameda de Hércules. Er wacht u beslist
een mooie verrassing.
T Meer praktische informatie vindt u
onder ‘Bestemming Sevilla/Uit eten’
op blz. 22 en onder ‘Meer weten over
Sevilla/Gastronomie’ op blz. 115. Kijk
ook even onder het hoofdstuk ‘Iets
drinken’ blz. 84: sommige adressen bieden ook lichte maaltijden aan, ideaal
voor de lunch.
Onderstaande adressen vindt u terug
op de uitneembare vouwkaart aan
de binnenzijde van de cover; zoek het
overeenkomstige nummer (bv. ā).
De aanwijzingen in het rood verwijzen
eveneens naar deze uitneembare kaart.

Santa Cruz
Detailkaart blz. 44

MINDER DAN € 15

Ą Bodeguita Casablanca – E5 C/ Adolfo Rodríguez Jurado 12 - t 954
224 114 - www.bodeguitacasablanca.

com. Een bekende bar met een modern,
elegant interieur. Gedurfde tapas
(brandnetels, gefrituurde zeeanemonen, tortilla’s van het huis, patatas
aliñadas…).
Ĉ Bodega Santa Cruz - Las
Columnas – F5 - C/ de Rodrigo Caro 3 t 954 213 246. Deze bodega op een
steenworp afstand van de kathedraal
valt zowel bij de toeristen als bij de
lokale bevolking enorm in de smaak.
Warm interieur, een drukke, gezellige
sfeer, lekkere tapas en montaditos
(kleine sandwiches)... tenminste als u
zich een weg kunt banen naar de toog!

TUSSEN € 15 EN € 30

ă Cervecería La Giralda – E5 C/ Mateos Gago 1 - t 954 228 250.
De voormalige Moorse baden zijn
omgetoverd tot een bekende bier- en
tapasbar waar het over de middag
razend druk is. Heel lekkere carillas
ibéricas (runderwangetjes), langostinos
al ajo… en een schitterend uitzicht op
de Giralda.
Ć Modesto – FG5 - C/ Cano y Cueto 5
(Puerta de la Carne) - t 954 416 811 www.modestorestaurantes.com.
Dit restaurant ligt aan een plein met
uitzicht op de Jardines de Murillo
en is erg geliefd bij de Sevillanen.
Traditionele Andalusische keuken.
ą Hostería del Laurel – F5 - Pl. de los
Venerables 5 - t 954 220 295 - www.
hosteriadellaurel.com. Het terras van
deze herberg, waar de schrijver Zorrilla
zijn inspiratie zou gevonden hebben
voor zijn boek Don Juan, is wel erg

UIT ETEN

toeristisch, maar toch aangenaam.
Tapasbar en klassieke keuken (eieren
met asperges, solomillo van kalf en
varkensvlees ibérico).

MEER DAN € 30

ā La Albahaca – F5 - Pl. de Santa
Cruz 12 - t 954 560 014/220 714.
Wie in dit oude adellijke huis wil eten,
kan een tafel uitkiezen in een van de
3 zalen met hoge plafonds en oude
vloeren of op het terras. Verfijnde
Moorse en internationale keuken
met subtiele combinaties: eendenkonfijt met een sausje van honing en
sinaasappel, zeebaars in de oven met
amandelen en rozijnen... Een lekker
adresje, ook al wordt het gebouw zelf
als reden gebruikt om de prijzen de
hoogte in te jagen.
Ĩ Casa Robles – E5 - C/ Álvarez
Quintero 58 - t 954 213 150 - www.
casa-robles.com. Dit restaurant naast
de kathedraal is een van de best
gekende in Sevilla. In de eetzaal of op
het terras proeft u van de heerlijkste
producten: gegrild vlees, vis, zeevruchten, kaas. Uitgebreide wijnkaart.

Bij het
Parque María Luisa
MINDER DAN € 15

Ē La Raza – F7 - Avda de Isabel la
Católica 2 - t 954 232 024 - www.
grupolaraza.es. Hier kunt u terecht
vanaf uw ochtendkoffie tot uw diner
op het koele, schaduwrijke terras.
Tapas, raciones of een stevige maaltijd. Restaurant tussen € 35 en € 50.
ē Bar Citroën – F7 - Glorieta de San
Diego (Avda de Portugal/avda de Isabel
la Católica) - t 954 251 285. Oude

bar die nog dateert van de wereldtentoonstelling van 1929 met een mooie
hoefijzervormige toog en een terras.
Heel aangenaam om iets te drinken
en te smullen van de tapas onder het
gebladerte van het park.

El Centro
Detailkaart blz. 52-53

MINDER DAN € 15

Ė Robles Colmo – E5 - C/Conteros 11 t 954 213 150 - www.casa-robles.com.
Een filiaal van het restaurant Casa
Robles (T zie hoger). Enkele specialiteiten: tostas de gambas con ali-oli,
tomate casero con patatas, hígado de
la casa con tostas.
ė Bar Manolo – F4 - Pl. de Alfalfa 3 t 954 214 176. Overdag vindt u
hier voornamelijk stamgasten, maar
‘s avonds is het publiek gevarieerder.
Heel lekkere tapas (solomillo met whisky,
pavías de bacalao) die u kunt proeven op
het immer drukbezette terras.
Ę La Bodega – F4 - C/ Alfalfa 4
(dicht bij het plein) - t 954 227 362.
Uitgebreide keuze aan tapas die u
bestelt aan de bar of raciones in de
eetzaal van het restaurant.
Ģ La Antigua Bodeguita – E4 - Pl. del
Salvador 6 - t 954 561 833. Een aangenaam en drukbezocht etablissement
waar u ‘s avonds terechtkunt voor een
glaasje manzanilla. Lekkere tapas met
ham die u buiten kunt proeven.
ĩ El Patio San Eloy – D4 - C/ San
Eloy 9 - t 954 501 070 - www.
gruposaneloy.com - 11.30-17.00 u,
19.30-0.30 u. Deze taverne is heel
gekend bij de inwoners van Sevilla. De
eetzaal is bedekt met azulejo’s, die
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Het hoogseizoen omvat de maanden
maart, april, mei, september en oktober. De temporadas extra (bijzondere
periodes) zijn de feria en de Semana
Santa. De meeste adresjes zijn dan
50 % tot 150 % duurder.
Tal van hotels bieden geen ontbijt aan
of stellen enkel een ontbijt voor van
gemiddelde kwaliteit. Geef de voorkeur
aan een ontbijt buitenshuis: dit zal
veelal lekkerder zijn en beslist minder
duur. De meeste adressen bieden gratis
wifi aan.
Onderstaande adressen vindt u terug
op de uitneembare vouwkaart aan
de binnenzijde van de cover; zoek het
overeenkomstige nummer (bv. ā).
De aanwijzingen in het rood verwijzen
eveneens naar deze vouwkaart.

Santa Cruz
MINDER DAN € 80

Ħ Hostal San Benito Abad – F5 Callejón Canarios 4 - t 954 415 255 http://pensionsanbenito.es 13 kamers. Dit pension ligt op het einde
van een steegje, midden in de wijk
Santa Cruz. De kamers zijn correct ingericht, 5 hebben een eigen badkamer.
Eveneens 2 appartementen voor 2 tot
4 personen.
Ą Pensión Córdoba – F5 C/ Farnesio 12 - t 954 227 498 www.pensioncordoba.com 12 kamers - L. Het Pensión Córdoba,
in een kleine straat in de wijk Santa
Cruz, heeft een verzorgde patio.

Goedonderhouden kamers en vriendelijk onthaal.
ĉ Pensión Doña Trinidad – F5 C/ Archeros 7 - t 954 541 906 - www.
pensiondonatrinidad.es - 16 kamers
waarvan 1 voor personen met een
beperking - L. Het pension bevindt
zich in een rustige straat in de Barrio
de la Judería en is uitgerust met alle
moderne comfort (nieuw beddengoed
en smetteloze badkamers). Eenvoudig
onthaal en versiering. Sommige
kamers hebben een apart gelegen
privébadkamer.
ą Hostal Zurbarán – E6 - C/ Mariana
de Pineda 10 - t 954 217 976 www.hostalzurbaransevilla.com 13 kamers - L. De aangename, comfortabele kamers liggen verspreid over
drie verdiepingen in een typisch Moors
gebouw. Mooie, kleurrijke patio.

MEER DAN € 80

ā Hotel Amadeus – F5 - C/ Farnesio 6
(receptie) en C/ San José 10 - t 954
501 443 - www.hotelamadeussevilla.
com - 14 kamers - L - : € 9,35. Dit
hotel, waar een zalige, pompeuze sfeer
heerst, is ondergebracht in een pand uit
de 18de eeuw. Het is volledig ingericht
rond het thema muziek. De standaardtweepersoonskamers zijn wel klein,
maar zeker elegant. Een van de kamers,
die de naam ‘Ático’ draagt, heeft
een terras met uitzicht op de kathedraal. Mooie patio met verscheidene
muziekinstrumenten en een piano voor
de musicerende gasten. Een keer per
maand concerten. Sommige kamers zijn

OVERNACHTEN

geluiddicht. Solarium op het terras met
uitzicht op de kathedraal en de Giralda.
Het bijhuis, La Casa de la Música, is iets
duurder. Vriendelijk onthaal.

El Centro
MINDER DAN € 60

Ģ Oasis Hostel Sevilla – E4 C/ Compañia 1 - t 955 262 686 www.oasissevilla.com - 60 bedden
verdeeld over slaapzalen van 4, 6 of
8 personen met een centrale badkamer
en 5 tweepersoonskamers - : inbegrepen - Ô. Heel goed gelegen, dicht
bij de plaza de la Encarnación, met
uitzicht op de Metropol Parasol vanaf
het terras. Het is bijzonder aantrekkelijk voor zijn prijszetting en de troeven
die het heeft vergeleken met andere
jeugdherbergen (keuken, zwembad,
gratis internet...). Internationale,
jonge sfeer waar u allerhande goede
tips krijgt.
Ĕ Hostal Paco’s – D4 - C/ Pedro del
Toro 7 - t 954 217 183 - www.hostalpacos.com - 15 kamers. Heel nette
kamers, maar wel wat klein (2 of 3 bedden), verspreid over drie verdiepingen
rond een mooie patio. Goede prijskwaliteitverhouding. Geen ontbijt.
ġ Bed and Breakfast Naranjo – D4 C/ San Roque 11 - t 954 225 840 www.bandbsevilla.com - 23 kamers L - : inbegrepen. Dit mooie gebouw
in oranjetinten herbergt al meer dan
100 jaar een pension. Aangename,
comfortabele kamers, ook al zijn ze niet
geluiddicht. Het vriendelijke onthaal
maakt deze halte de moeite waard.
Ă Hostal Atenas – F4 C/ Caballerizas 1 (aangeduid vanaf de
pl. de San Ildefonso) - t 954 218 047 -

www.hostalatenassevilla.com 17 kamers - L. Dit charmante,
kleine hotel ligt tussen de Plazas de
Pilatos en San Leandro, achter in een
steegje omgeven met veel groen.
Comfortabele, goedonderhouden
en rustige kamers. De kamers op de
2de verdieping, met gemeenschappelijk
terras, zijn het gezelligst.
đ Hostal Museo – D4 - C/ Abad
Gordillo 17 - t 954 915 526 www.hostalmuseo.com - 11 kamers L. Op 200 m van het Museo de Bellas
Artes. Dit rustige, comfortabele hotel
is ondergebracht in een 19de-eeuws
huis. Smetteloze kamers, vriendelijk en
gedienstig personeel. Een heel goed,
pretentieloos adresje.
Đ Hotel Sevilla – E3 - C/ Daoiz 5 t 954 384 161 - www.hotelsevillaweb.
es - 27 kamers - L. Dit hotel ligt aan
een aangenaam plein, nabij de Calles
Tetuán en Sierpes. De kamers, met terras of balkon, zijn goed onderhouden.
Fietsverhuurdienst.

TUSSEN € 60 EN € 100

ģ Hotel Petit Palace Canalejas – D4 C/ Canalejas 2 - t 954 226 400 www.petitpalacecanalejassevilla.com 87 kamers - L. Het hotel ligt aan een
druk kruispunt en is versierd met veel
staal en glas. De kamers zijn klein maar
sommige hebben een laptop met gratis
internetaansluiting.
ă Casa del Buen Viaje – G4 - C/ Cristo
del Buen Viaje 12 - t 954 213 390 www.casadelbuenviaje.com - 6 kamers.
In de buurt van de Plazas de Pilatos
en de Alfalfa. Deze discrete chambre
d’hôte wordt opengehouden door
een Française. Schitterende patio en
een oase aan groen. De kamers en
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HET ANDALUSISCHE
LEVENSRITME
In Sevilla heeft u geen andere keuze dan u
te schikken naar het Andalusische levensritme! Een gewoonte die u al heel snel
als vanzelfsprekend zult nemen, vooral
tijdens de hete zomermaanden

Ontbijt
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Spanjaarden houden ervan om hun
ontbijt (desayuno) buitenshuis te
nuttigen, wat ook toeristen goed
uitkomt, want maar heel weinig hotels,
behalve deze in een hogere prijsklasse,
bieden een ontbijt aan. Avontuurlijke
zielen kiezen voor de meest geliefde
Andalusische formule: koffie met melk
en een boterham met olijfolie (cafe
con leche y tostada con aceite)… of een
geroosterde boterham met een dun
laagje tomaat (pan con tomate), of nog
een kleine sandwich (bocadillo), met
ham bijvoorbeeld.
Bent u wat gulziger, proef dan die
andere klassieker, chocolate con churros: een dikke warme chocolade met de
beroemde beignets, die de Spanjaarden
ook vaak als vieruurtje of na een lange
nacht feesten nemen. Wat zwaar, maar
heerlijk! U vindt ook overal de minder
typische toast met boter en jam. Vraag
gewoon naar una tostada (gegrilde
boterham in twee gesneden) con
mantequilla y mermelada. Een media
tostada is een enkele boterham. U zult
ook hier en daar ontbijtkoeken vinden.
Opgelet: vraagt u een café, dan krijgt

u beslist een kopje koffie met melk
voorgeschoteld. Wilt u een espresso,
vraag dan een café solo; met een wolkje
melk is het een café cortado.

Lunch en siësta
Om de lange ochtend te overbruggen gebeurt het weleens dat de
Spanjaarden enkele bocadillos (kleine
sandwiches) eten en een café con leche
drinken rond 11.00-12.00 u. Maar
de echte lunch (almuerzo of comida)
nemen ze pas om 14.00 u of zelfs
15.00 u. Traditioneel wordt een stevige
lunch gevolgd door een siësta, die echt
geen mythe is. Als ze dit kunnen, zullen
de arbeiders naar huis gaan voor de
lunch en een dutje tot ze rond 17.00 u
het werk hervatten. Tussen 14.00 u en
17.00 u zijn de straten dan ook verlaten
en lijkt het leven even stil te staan.

Aperitief en avondmaal
Na het werk, rond 20.00 u, nemen
de Spanjaarden hun aperitief, enkele
biertjes met tapas, en het avondmaal
(cena) wordt pas om 21.00-22.00 u
geserveerd. Tijdens het weekend blijft
het in de restaurants en tapasbars druk
tot middernacht of zelfs 1.00 u.
Spanjaarden nemen hun maaltijden
vaak buitenshuis. Het gebeurt niet zo
veel dat ze vrienden of familie thuis
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Zelfs de koetsiers nemen de tijd voor een korte siësta.

uitnodigen. Ze spreken liever af in
een restaurant of tapasbar. Daarom is
het ‘s avonds ook altijd zo gezellig in
Andalusische steden.

Nachtleven
Het marcha (feest, nachtleven)
andaluza is zonder twijfel een van
de bruisendste van Spanje. In Sevilla
wordt u bedwelmd door de feestelijke,
ongebreidelde en vrolijke sfeer die er
hangt, vooral tijdens het weekend en
dit tot in de vroege uurtjes. De jongeren in de steden brengen hun avond
meestal als volgt door: tot 23.0024.00 u blijven ze gewoonlijk in de
tapasbars hangen; daarna verplaatsen
ze zich naar de bares de copas (bars)
waar ze nog een paar glaasjes drinken,

om rond 1.00 u of 2.00 u te beginnen
dansen. De nachtclubs (discotecas)
raken pas vanaf 3.00 u ‘s morgens
gevuld! Feestneuzen, voorzie een paar
ochtenden om te bekomen!
Een andere Spaanse gewoonte die wijd
verspreid is onder de jongeren is de
botellón: de jongeren komen samen op
het markplein en brengen elk hun flessen alcohol en glazen mee. Alles wordt
op een bank gezet en drinken gebeurt
staand, terwijl de deelnemers druk met
elkaar praten.
In 2006 werd een wet gestemd tegen
de botellones om het alcoholgebruik
bij jongeren in te perken en de rust
voor de bewoners te garanderen. Deze
traditie geraakt dan ook meer en meer
in onbruik.

Vertaling
Omslagontwerp
Omslagfoto
Ontwerp binnenwerk
Oorspronkelijke titel
Oorspronkelijke uitgever
Uitgevers
Redactie

Cartografie

Valérie Maes
Keppie & Keppie
Shutterstock/Borodaev
Keppie & Keppie
Le Guide Vert Séville Week-end
Michelin, Parijs
Anne Duquénoy, Catherine Girard (Michelin),
Lieven Defour (Lannoo)
France Bourboulon, Dominique Camus, Alexandra Didier,
Mathieu Guillochon, Maria Gutierrez-Alonso,
Mélanie Lemaire, Matilde Miñón, Pierre Plantier,
Claire Rideau, Natacha Sardou
Michèle Cana, Mihaita Constantin, Géraldine Deplante
Denis Rasse, Isabelle Delouvy, Thierry Lemasson
Stadskaarten: © MICHELIN en © 2006-2014 TomTom.
All rights reserved. This material is propritary and the subject of copyright protection, database right protection and other intellectual property rights owned by TomTom or its suppliers. The use of this material is
subject to the terms of a license agreement. Any unauthorized copying
or disclosure of this material will lead to criminal and civil liabilities.

Met dank aan

Didier Broussard, Maria Gaspar

© Cartografie: Michelin
© Nederlandse tekst: Uitgeverij Lannoo, nv, Tielt, 2015
Het redactieteam heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling en de controle van deze gids.
Maar omdat de gegevens voortdurend gewijzigd worden, moet de praktische informatie (prijzen, adressen,
bezoekuren, telefoonnummers, bezienswaardigheden, internetadressen...) worden beschouwd als een
aanwijzing. Het is dan ook best mogelijk dat bepaalde info bij het verschijnen van deze gids niet helemaal
correct of volledig is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Deze gids bestaat voor
en door u; u bewijst ons dan ook een grote dienst door eventuele tekortkomingen of vergissingen te melden.
Aarzel niet om ons uw opmerkingen en suggesties over de inhoud van deze gids mee te delen. Bij een
eerstvolgende bijgewerkte editie zullen wij daar rekening mee houden.

Contactadres

De Groene Reisgids
Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
B-8700 Tielt
degroenereisgids@lannoo.be

De Groene Reisgids
Uitgeverij Terra Lannoo bv
Papiermolen 14-24
3994 DK Houten
degroenereisgids@lannoo.nl

www.lannoo.com
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

D/2015/45/233 - NUR 512 - ISBN 978-94-014-2387-8

