Best tips eve
TIME TO MOMO NAAR ANDALUSIË
Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in.
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de
échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je,
terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience.
100% GOOD TIME!
NAAR ANDALUSIË
Jij gaat Andalusië ontdekken! Andalusië ligt in het zuiden van Spanje en is een
van de populaire vakantiebestemmingen van het land. Het is een erg veelzijdige
regio: je kunt er lekker op het strand liggen, mooie steden en witte dorpjes bezoeken, je verbazen over de prachtige Moorse invloeden, genieten van flamenco,
maar ook prachtige natuur bewonderen. Het heeft een gematigd Middellandse
Zeeklimaat. Dat betekent dat de zomers over het algemeen droog zijn en de
winters zacht. En lekker eten kan echt overal in Andalusië. Iedere stad en regio
heeft zijn eigen specialiteit. Wij laten je zien waar.
OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids,
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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Feel the history

r!

ALGEMEEN

het beste van ANDALUSIË in 5 routes
1

ROUTE
> SEVILLA p. 18
De hoofdstad van Andalusië staat bekend om de
traditionele flamenco en de bijzondere monumenten
gebouwd in mudejarstijl. Maar de stad heeft ook een
hippe, alternatieve kant.
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ROUTE
> MÁLAGA p. 38
Málaga is een veelzijdige stad. Je vindt er een mooi
historisch centrum met interessante bezienswaardigheden
en leuke boetiekjes. Door de locatie aan de kust heeft Málaga bovendien
een heerlijk strand met toffe strandtenten.
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ROUTE
> GRANADA p. 58
De sporen van de Moorse overheersing van Andalusië
zijn nog duidelijk zichtbaar in Granada. Niet te missen in
deze stad is het Alhambra, een van Spanje's beroemdste
bezienswaardigheden.
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ROUTE
> CÓRDOBA p. 78
Córdoba staat onder meer bekend om de vele Islamitische gebouwen,
waarvan de Mezquita de beroemdste is. In deze compacte stad vind je
mooie pleinen en knusse patio's.

ROUTE

5

> VAN SEVILLA NAAR RONDA p. 98
Naast mooie steden heeft Andalusië nog iets wat je niet
mag missen: de witte dorpjes. Volg de autoroute langs
de kust en je komt langs de mooiste dorpjes en stranden.

1

ROUTE 1
SEVILLA
OVER DE ROUTE
Deze afwisselende route start op het imposante Plaza de España en voert je door
het groen van Parque María Luisa naar het historische gedeelte van Sevilla.
Natuurlijk bezoek je must sees als de gotische kathedraal en het Real Alcázar.
Door de eeuwenoude steegjes van de oude Joodse wijk slenter je naar het meer
trendy deel van het centrum. Veel aandacht voor historisch erfgoed en cultuur
dus, maar ook voor conceptstores en moderne tapasbars.

SEVILLA
zichtbaar als je hier door de straten slentert. Maar als Sevilla om één ding
bekend staat, dan is het wel flamenco. En wie flamenco zegt, zegt Triana.
Deze van oudsher bescheiden volkswijk is uitgegroeid tot een van de
populairste wijken van de stad.
Rondom Feria en La Alameda de Hércules ontdek je de meer alternatieve
kant van Sevilla, met zijn vintage boetieks en retro-bars. Het hippe retroplein Alameda is een populaire plek om met vrienden af te spreken.

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
REAL ALCÁZAR + KATHEDRAAL & GIRALDA + METROPOL PARASOL +
PUENTE DE TRIANA + PLAZA DE ESPAÑA
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'Sevilla tiene un color especial' (Sevilla heeft een bijzondere kleur), zeggen ze in
Spanje. En dat ga jij zelf ondervinden! De stad is de bakermat van de traditionele
flamenco en is beroemd om zijn lekkere tapas en bijzondere monumenten gebouwd in mudejarstijl. Maar de hoofdstad van Andalusië heeft ook een moderne
kant. Hoewel op veel gratis plattegronden de stad een kwartslag gedraaid is,
volgt Sevilla van noord naar zuid de natuurlijke loop van de Guadalquivir: een rivier
met historische waarde; het was de inspiratie voor de wereldtentoonstelling van
1992. Daarvan kun je in Isla de la Cartuja nog steeds de bouwwerken zien.

In de volksbuurten zijn juist folklore en traditie nog springlevend. La Macarena
is een authentieke volkswijk met een rijke geschiedenis, en dat is duidelijk
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dE stad

Santa Cruz is met zijn middeleeuwse Judería (Joodse buurt) de meest historische
wijk van Sevilla. Je stapt hier terug in de tijd en de wijk wordt dan ook dagelijks
overspoeld door bezoekers. Aan één kant wordt de wijk begrensd door het
beroemde Real Alcázar, met prachtige tuinen en stadsmuren. Daar vlakbij vind
je de imposante Kathedraal Santa María de la Sede en de Giralda, hét herkenningsteken van Sevilla. De wijk grenst aan het traditionele economische
centrum. Rond Plaza Nueva en Avenida de la Constitución zie je goed hoeveel
macht Sevilla tijdens de Gouden Eeuw heeft gehad.
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TIPS
// Ook leuk op de fiets!
// Leuk voor liefhebbers van
cultuur en geschiedenis
// Veel smalle steegjes
om doorheen te
slenteren
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Let your feet take
you there
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Plaza de España
Parque María Luisa
Real Fábrica de Tabacos
Jardines de Murillo
Sangrespañola
Populart
Hospital de los Venerables
Callejón del Agua & Murallas
Real Alcázar de Sevilla
Kathedraal Santa María de la
Sede & Giralda
Rondleiding over de daken van
de Kathedraal
Mamarracha
Casa Consistorial
Ayuntamiento de Sevilla
La Antigua Bodeguita
Iglesia del Divino Salvador
Soho Benita
Delimbo
La Importadora Shop &
Gallery
Metropol Parasol (Las Setas)
& Antiquarium
Intrusa
La Seta Coqueta
La Cacharrería de Sevilla
Gallo Rojo Factoría de
Creación
La Alameda de Hércules
Plaza de San Lorenzo &
Basílica de Jesús del Gran
Poder
Eslava
Bodega Dos de Mayo
Creéme Helado, Helado
Museo de Bellas Artes &
Mercadillo
Tata Pila
La Chunga
Puente de Triana
Mariatrifulca
Mercado de Triana
Taller Andaluz de Cocina
La Tertúlia

ROUTE 2 > MÁLAGA

ROUTEBESCHRIJVING 2 (ca. 7,1km)
FINISH

START

H
ROUTE 2

legenda

Start op Pl. de los Mártires 1 en loop C. Andrés Pérez in voor iets lekkers 2 . Ga
terug via Srta White Shop 3 tot het eind van de straat. Op de hoek ligt het
Carmen Thyssen Museum 4 . Volg C. Compañia voor een leuk shopadresje 5 .
Sla C. Fajardo in en ga bij C. Cisneros linksaf. Eet churros bij Casa Aranda 6 en
loop terug naar C. San Juan. Volg de weg en sla op Pl. de Félix Sáenz rechtsaf
naar de markt 7 . Verlaat de markt via de achterkant en ga rechts bij C. Puerta
del Mar. Bestel een bagel 8 , en sla bij Alameda Principal rechtsaf. Drink een
digestief 9 en steek bij C. Tomás Heredia de weg over voor je muurschilderingenjacht 10 . Loop door tot C. Casas de Campos en ga rechtsaf. Stop voor een
korte pauze 11 en loop dan weer terug naar waar je vandaan komt. In C. Trinidad
Grund reserveer je een fiets(tour) 12 en aan het einde van de straat ga je twee
keer rechtsaf. Ga omhoog voor een drankje met uitzicht 13 en loop via Pl. de la
Marina naar het park 14 . Halverwege steek je over naar Paseo del Muelle Dos,
en loop je op Artsenal af 15 . Voor nog meer kunst bezoek je het Centre Pompidou
16 . Loop dan naar het einde van de haven en geniet van een biertje 17 . Ga de
hoek om naar het strand 18 . Iets verderop kun je heerlijk eten 19 . Volg de
boulevard en steek de weg over naar Pl. de la Malagueta. Via C. Cervantes en C.
Maestranza kom je bij de arena 20 . Loop naar Paseo Reding en steek de weg
over voor een zoete wijn 21 en optionele klim naar boven 22 . Weer terug loop je
via de tuinen naar het stadhuis 23 . Sla rechtsaf in C. Travesia Pintor Nogales.
Snuif cultuur op 24 25 en volg de weg voor wat te eten 26 . Steek C. Zegrí door,
zodat je uitkomt op C. Granada. Sla linksaf en weer links bij C. San Augustín.
Volg de weg tot het eind en stop onderweg voor een Arabische thee 27 . Bekijk
de kathedraal 28 en shop 29 . Volg C. Sta María en koop wat Spaanse lekkernijen
30 en geniet van een koffie 31 . In C. Sánchez Pastor, een zijstraat rechts, kun je
overheerlijke kaas eten 32 . Loop dan C. Sta María uit en bestel koffie, zoals een
Malagueño 33 . Sla rechtsaf C. Granada in en stop bij Wituka 34 . Loop door om te
dineren 35 aan het plein 36 . Ga het plein over en sla linksaf voor de foodmarkt
37 . Heb je liever tapas, loop dan door tot het eind en ga links en dan rechts 38 .

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN
>> ETEN & DRINKEN
>> SHOPPEN
>> LEUK OM TE DOEN
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ROUTE 1 > SEVILLA

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Het Plaza de España in Sevilla is het bekendste voorbeeld van regionalistische
architectuur in Andalusië. Het halfronde plein en de omringende galerijen werden
1

door Aníbal González ontworpen voor de Ibero-Amerikaanse Expositie van 1929.
Het plein is 200 meter breed en wordt omgeven door een kanaal met vier bruggen
die toegang geven tot de galerijen. Langs de muren van de galerijen zijn met
keramiek alle provincies van Spanje uitgebeeld. Dit is niet het enige Plaza de
España van het land, maar zeker wel het mooiste.
plaza de españa, open dagelijks (plein 24 uur, galerijen nov-mrt 8.00-22.00 & apr-okt
8.00-0.00), entree gratis, metro l1 & metro-centro t1 prado de san sebastián, bus c2
la raza, 5 & c4 palos de la frontera

Wat nu Parque María Luisa is, maakte oorspronkelijk deel uit van de privétuinen van het San Telmopaleis. Daar kwam in 1893 verandering in, toen prinses
2

María Luisa Fernanda de Borbón dit enorme stuk grond aan de inwoners van
Sevilla schonk. Het park is in romantische stijl aangelegd en herbergt eeuwenoude
bomen, bijzondere vijvers en prachtige fonteinen.
parque maría luisa s/n, www.sevilla.org, open dagelijks okt-mei 8.00-22.00, jun-sep
8.00-0.00, entree gratis, metro l1 & metro-centro t1 prado de san sebastián, bus 3, 6
& c2 glorieta marineros, 5 & c4 avenida

De Real Fábrica de Tabacos stamt uit de 18e eeuw en was de eerste tabaksfabriek van Europa. Het is een van de oudste en best bewaarde voorbeelden van
architectuur uit de tijd van de industriële revolutie. Het is met zijn omvang van
185 bij 147 meter het op een na grootste gebouw van Spanje. In de 19e eeuw
steeg de vraag naar sigaren enorm en besloot de fabriek dat vrouwen ook best
sigaren konden rollen. De mythische Carmen van de gelijknamige opera was zo’n
cigarrera. Nu zit hier het hoofdgebouw van de universiteit van Sevilla.
3

calle san fernando 4, telefoon 954551000, open ma-vr 8.00-22.00, za 9.00-14.00 (gratis
rondleiding sep-jul ma-do 11.00 bij relaciones institucionales), entree gratis, metro l1
& metro-centro t1 prado de san sebastián, bus c2 la raza, 5 & c4 palos de la frontera

Op de plek waar tegenwoordig de Jardines de Murillo zijn, bevond zich
vroeger de boomgaard van het Real Alcázar. Toen begin 20e eeuw veel van de
4
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ROUTE 3 > GRANADA

In het voormalig paleis Casa de Castril is sinds 1919 het Museo Archeologico
de Granada gevestigd. Van mammoetschedels uit de oude steentijd tot voor17

werpen uit het bronzen tijdperk en luxe objecten uit de Iberische kolonisatieperiode: in dit archeologisch museum ben je wel een tijdje zoet om alles te
bewonderen. Ook het Romeinse tijdperk en de Arabische cultuur komen aan
bod en neem beslist ook een kijkje op de mooie renaissance-patio.
carrera del darro 41, www.museosdeandalucia.es/museoarqueologicodegranada,
telefoon 958600143141, open sep-jun di-za 9.00-21.00, zo 9.00-15.00, jul-aug di-zo
9.00-15.00, entree gratis voor eu-burgers (id-bewijs meenemen), bus c1, c2

Het in de 11e eeuw gebouwde El Bañuelo is het oudste en best onderhouden Arabische badhuis in Granada. Toen de christenen de Moren versloegen,
19

sloopten ze bijna alle badhuizen in de stad, omdat ze deze associeerden met
bordelen. El Bañuelo is waarschijnlijk gespaard gebleven omdat zich boven dit
badhuis ook woningen bevonden. Naast een plek om jezelf te wassen, diende
een badhuis vroeger vooral ook als dé plek om te socializen. Tegenwoordig is
het een museum en kun je er niet meer baden.
carrera del darro 31, telefoon 958229738, open di-za 10.00-14.00 entree € 2,20, bus

bestaande Moorse tuinen. In 1951 werden ze in hun huidige vorm voltooid door
architect Francisco Prieto Moreno. Vanaf het Patio de la Acequia, een kanaal op
het binnenhof van het paleis, heb je het mooiste uitzicht over Granada en het
Alhambra. Neem de tijd voor de indrukwekkende tuinen, want je kaartje is niet
aan bepaalde uren gebonden, in tegenstelling tot de toegang tot de paleizen.

c1, c2

calle real de la alhambra www.alhambra-patronato.es, telefoon 958027971, open apr-

Bij La Finca Coffee kun je heerlijke versgemalen koffie krijgen en lekkere
zoetigheden voor het ontbijt. Een ideale plek dus om de dag goed te beginnen.
Dit koffietentje is erg populair bij de locals en ligt in een klein straatje in het
centrum. Ze malen hier de koffiebonen zelf en de zeer attente barista helpt je
graag met het maken van de juiste keuze. Aanrader: neem er een chocolate chip
cookie bij.

half okt 8.30-20.00, half okt-mrt 8.30-18.00, entree € 7, bus c3

Het Museo Cuevas del Sacromonte (grotten van Sacromonte) bevindt zich
in het hart van de wijk Sacromonte op de Valparaiso-heuvel en aan de Sacromonte-vallei. In deze wijk kun je veel invloeden van de Spaanse zigeuners
(gitano’s) terugvinden. Dit openluchtmuseum bevindt zich in een tiental historische grotten. Je krijgt hier informatie over de geschiedenis van de buurt en er
zijn verschillende exposities over de grotwoningen en de bewoners ervan.
13

ETEN & DRINKEN
1

colegio catalino 3, fb la finca coffee, telefoon 658852573, open ma-wo 9.00-19.00,
do-vr 9.00-20.00, za 10.00-20.00, zo 10.00-19.00, prijs cafe latte € 1,50, bus c1, sn,
sn4

barranco de los negros, sacromonte, www.sacromontegranada.com, telefoon
958215120, open dagelijks half mrt-half okt 10.00-20.00, half okt-half mrt 10.0018.00, entree € 5, bus c34
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IJssalon Los Italianos Heladería is voor de locals uit Granada een waar
instituut en velen zien het als de beste plek van de stad voor een zomerse
4
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ROUTE 4 > CÓRDOBA
32

SHOPPEN
De warmte kan je in Córdoba soms aardig naar het hoofd stijgen. Doe dus als
de Cordobezen en schaf een waaier aan om jezelf koel te houden. Bij Abanicos
12

Dismusa maken ze ambachtelijke, handbeschilderde waaiers (abanicos). Ze herhalen bijna nooit hetzelfde ontwerp, dus je hebt gegarandeerd een origineel en
typisch Spaans souvenir.
tomás conde 8, www.abanicosdisimusa.jimdo.com, telefoon 620890451, open ma-za
10.30-14.30 & 17.30-20.30, zo 10.30-14.30, bus 3,12

The Hippie House is een tweedehands winkel die zowel vintage Spaanse
als internationale merken verkoopt. Hier kun je voor een schappelijke prijs nog
15

originele dingen vinden. Het hangt allemaal wel wat rommelig door elkaar, maar
als je even de tijd neemt, vind je altijd wel iets bijzonders. Van felgekleurde
hippie-shirts tot stoere jeans of Amerikaanse legerjasjes.
calle don lope de sosa 44, www.thehippiehouse.es, telefoon 665838754, open ma-vr
11.00-13.45 & 18.00-21.30, za 12.00-15.30, bus 02, 05, 07

topadres voor vegans en vegetariërs, ook voor vleesliefhebbers staat er genoeg
op de kaart. Tip: probeer de hummus met rauwkost.
calle cardenal gonzález 1, fb labicicletacordoba, telefoon 666544690, open dagelijks
12.00-1.00, N

Sojo Ribera is een hippe rooftop bar aan de rivier met weids uitzicht over de
stad. Geniet hier van een heerlijke cocktail na je diner. Het is de hele dag open,
en dus ook een leuke plek om te ontbijten. Op zaterdag is er vaak livemuziek.

jose cruz conde 13, www.truccoshop.com, telefoon 957485345, open ma-za 10.00-

paseo de la ribera www.sojoribera.com, telefoon 957740056, open dagelijks 8.00-

Ostin Macho is een Spaanse conceptstore waar je originele cadeautjes en
artistieke items kunt kopen. Ze verkopen ook mooie tekeningen van jonge kunstenaars, naast boeken, originele kantoor- en papierwaren, foto's en nog veel meer.
In deze kleine winkel vind je altijd wel iets leuks voor het thuisfront of voor jezelf.

33

0.00, prijs cocktail € 7, bus 01, 03, 07

Voor een lekker ijsje moet je bij Buonissimo Heladeria Artesanal zijn. Hier
maken ze iedere dag vers ambachtelijk Italiaans ijs. Ze hebben ook ijs zonder
suiker en aparte cocktailsmaken zoals mojito-ijs, dat je echt moet proeven. Een
heerlijk adres om wat verkoeling te zoeken, zeker in de warmere maanden.
34

ronda de isasa 2, www.buonissimo.es, telefoon 647064001, open ma & wo-vr 16.001.00, za-zo 14.00-1.00, prijs ijsje € 1,50, bus 121
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Trucco is een Spaans vrouwenkledingmerk met hippe ontwerpen. Dit merk
wordt nog niet in Nederland verkocht, dus als je hier gaat shoppen, kom je
sowieso thuis met iets origineels. Het label staat bekend om comfortabele en
vrouwelijke kleding. Het doel van het merk: kleding maken die iedereen aankan,
ongeacht de leeftijd.
19

14.00 & 17.30-21.00, bus 03, 04, 09, 10, 11, 13, n
22

plaza del dr. emilio luque 2, www.ostinmacho.tictail.com, telefoon 957942055, open
ma-vr 10.30-14.00 & 18.30-21.00, za 11.00-14.00, bus 03, 07

Hermanos Peña (de gebroeders Peña, neven van de beroemde gitarist Paco
Peña) maken klassieke en flamencogitaren op geheel ambachtelijke manier. De
30
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ROUTE 4 > CÓRDOBA

30

19

22
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gitaren zijn allemaal handgemaakt volgens het traditionele Spaanse maakproces.
Ze zijn dan ook niet goedkoop, maar je hebt wel een uniek exemplaar in handen.
plaza del potro 15, www.hermanospena.es, telefoon 652890410, open op afspraak,
bus 01, 03, 07, 12

LEUK OM TE DOEN
Voor de Mesquita kun je een tour met paard en wagen nemen. Een leuke
en snelle manier om een indruk te krijgen van de mooie stad. Je rijdt een vaste
4

route, waarbij je alle belangrijkste bezienswaardigheden aandoet. Zeker doen
als je met kinderen op pad bent. Fijn om te weten: de paarden worden hier goed
behandeld, want de gemeente heeft strenge regels aan de tours verbonden.
cardenal herrero 1, open dagelijks, prijs € 45 voor maximaal 5 personen, bus 03, 12

In restaurant Bodegas Mezquita Céspedes kun je genieten van de vele
specialiteiten van Córdoba, waaronder natuurlijk de salmorejo (koude tomatensoep). Als je graag wilt leren hoe je deze zelf kunt maken, boek je een plekje in
de salmorejo-kookklas. Eenmaal thuis kun je dit zomerse soepje dan weer namaken. Ook kun je hier meedoen aan een wijnproeverij of de fijne kneepjes van
het ham snijden leren. Alles is via hun site te boeken.
5

calle cespedes 12, www.bodegasmezquita.com/en/salmorejo-cooking-class, telefoon
957490004, open restaurant dagelijks 12.30-0.00, salmorejo-workshop 18.00-19.00,
prijs salmorejo-workshop € 20, bus 03, 12

Een oude traditie in Córdoba is het Patio-festival, dat elk jaar in mei plaatsvindt. Tijdens Los Patios de Córdoba worden binnenplaatsen (patios) door de
hele stad uitbundig versierd met bloemen en planten. Tegenwoordig kun je
de patio's het hele jaar door bezoeken, dus ook buiten het festival. Sommigen
zijn gratis en voor anderen betaal je een kleine vergoeding. Tip: start bij de
(gratis te bezoeken) patio aan Calle San Basilio en volg vanaf daar een tour
langs de mooiste patio's in de stad.
10

calle san basilio 40, www.patiosdesanbasilio.com, telefoon 654530377, patio-tour
ma-di & do-za 10.00-12.00 & 17.30-19.30, zo 10.00-12.00 (3 augustus-14 september
gesloten), prijs tour € 10 bus 02, 06, 09
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MEER ONTDEKKEN?
L

MEER ONTDEKKEN?
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van Andalusië. Maar in de regio met maar liefst acht provincies is nog
zoveel meer te ontdekken. We hebben hier buiten de routes nog een aantal
plekken en bezienswaardigheden toegevoegd die zeker de moeite waard zijn om
te bezoeken.

LA ALPUJARRA
La Alpujarra, ten zuiden van de stad Granada, is een historische streek en
een bergachtig gebied aan de zuidflank van de Sierra Nevada. In La
Alpujarra vind je vele Moorse invloeden. Het was de laatste uitwijkplaats
van de Moren nadat het koninkrijk Granada in de 15e eeuw viel. Deze dynastie was onder andere verantwoordelijk voor de bouw van het Alhambra.
De Moren woonden na de val van hun koninkrijk nog lange tijd in La
Alpujarra. Sporen hiervan vind je onder andere terug in de architectuur, de
plaatsnamen en de gerechten. De spierwit gekalkte kleihuizen zijn tegen de
berghellingen aan gebouwd, hebben platte daken en zijn versierd met
bloemen en houten details. In de witte dorpjes vind je verder smalle,
kronkelende straatjes van kasseien, een typisch Andalusisch beeld.

Lorca. Het water uit deze fonteinen is drinkbaar en het schijnt je de eeuwige
jeugd te geven.
avenida de madrid 2, lanjarón, balneariodelanjaron.com, telefoon 958770454, open
dagelijks 10.00-20.00, prijs vanaf € 35, alleen per auto bereikbaar

Órgiva is de grootste stad in het La Alpujarra-gebied. Hier ben je wel een
tijdje zoet met de vele winkels en terrasjes. Om de stad heen liggen veel grotwoningen waar mensen vooral leven van de landbouw. Het resultaat hiervan zie
je terug op de markt in Órgiva, die iedere donderdag plaatsvindt. Je kunt er
heerlijk genieten van de typische ham uit de streek en van de vele verse producten.
A

órgiva, open do 8.00-14.30, alleen per auto bereikbaar

Op een plek waar je het misschien niet verwacht, vlak bij het authentieke
dorpje Pampaneira, vind je op 1700 meter hoogte het Tibetaanse boeddhistenklooster O Sel Ling. Vanaf het dorpje wandel je er naartoe voor een prachtig
uitzicht over de Sierra Nevada. Op een heldere dag kun je zelfs Afrika zien liggen.
In 1982 stichtte de Tibetaanse monnik Thubten Yeshe het klooster, waarna de
Dalai Lama het inwijdde. Je kunt er verschillende (meditatie)cursussen volgen.
C

soportujar, oseling.org, telefoon 958343134, open dagelijks, entree gratis, alleen per

Het dorp Lanjarón staat bekend om twee dingen: serranoham en zuiverend
mineraalwater. Het schijnt dat de Romeinen hier al kwamen om te profiteren
van de heilzame werking van het water. Tegenwoordig vind je hier de Lanjarón
Spa, een kuuroord met thermale baden. Verspreid door het dorp staan verschillende fonteinen met gedichten van de Spaanse dichter Federico García
B
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auto bereikbaar

Aan de voet van de berg Mulhacén vind je het dorpje Trevélez. Volgens de
inwoners van het gebied is Treveléz het hoogste dorp van Spanje én het dorp
met de beste ham van het land. De speciale Jamón Ibérico de Trevélez wordt
D
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wel terecht bij diverse beachbars, discotheken en leuke cafés. Verder zijn er in
elke plaats genoeg leuke adresjes om de avond in te luiden. In Granada is het
altijd gezellig druk in de bekende tapastraat Calle Navas. In Córdoba is het uitgaansleven iets meer verspreid, maar op de levendige plazas zit je altijd goed.
Sevilla en Málaga kennen beide een bruisend nachtleven.
De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot cervecerías (biercafés) en hippe
beachclubs. Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond
uit in Andalusië.

HOTELS
Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk. Een
hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in
stapt.
Of je nu wilt slapen in een cortijo (boerenwoning omgetoverd in gastenverblijf),
een grot, een hip hostel of hotel in het centrum van de stad, of in een mooi hotel
in de natuur of aan het strand: in Andalusië is er voldoende keuze. De hotelsector
kent er een lange traditie en er zijn hotelkamers in alle prijsklassen. De prijs van
een kamer hangt af van de periode. Tijdens de lokale feesten zijn de prijzen vaak
erg hoog, maar tijdens de warmere zomermaanden vind je weer veel meer
aanbod en betere prijzen in de steden.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.
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“De gids laat je ontzettend leuke

stedengi

dsen

los
( thema ) sreoutes

plekjes zien, die je anders niet zo snel
had gevonden. Geen stedentrip meer
voor mij zonder time to momo.”
OK
MARIEKE, OP FACEBO

VENETIË

VENETIË
Best tips ever

!

apps
MEER DAN 45 STEDEN:
Amsterdam, Antwerpen, Athene, Barcelona, Berlijn, Bilbao,
Boedapest, Brugge, Brussel, Den Haag, Dublin, Florence &
Toscane, Gent, Hamburg, Hasselt, Hongkong, Keulen,
Kopenhagen, Kortrijk, Krakau, Leuven, Lissabon, Londen,
Maastricht, Madrid, Málaga, Marrakech, Mechelen, Milaan,
München, Napels, New York, Oostende & Belgische Kust,
Parijs, Porto, Praag, Rome, Rotterdam, Sevilla, Stockholm,
Utrecht, Valencia, Venetië, Warschau en Wenen

ROUTES EN TIPS VA
N ONZE LOCAL

www.timetomomo.com

