
VIEJO

De oude binnenstad van Sevilla is het thuis van Murillo, 
Mudejarpaleizen en flamenco. Een plek voor levensgenieters, 
maar ook de stad van de moderne Metropol Parasol, 
hedendaagse kunst en hippe rooftop bars. Ontdek de  
twee gezichten van Sevilla.  
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DUIK IN OUDE KUNST BIJ 
MUSEO DES BELLAS ARTES
Op het Plaza del Museo zit een groep 
schoolkinderen in de schaduw van twee 
reusachtige rubberbomen, honderden jaren 
geleden vanuit de Nieuwe Wereld naar 
Sevilla gebracht. De ineengevlochten 
bomen torenen uit boven het standbeeld 
van Bartolomé Esteban Murillo in het 
midden van het plein. Dit jaar herdenkt de 
stad dat deze geliefde barokschilder 400 
jaar geleden in Sevilla werd geboren.  
Het Museo des Bellas Artes aan het plein 
herbergt een indrukwekkende collectie 
van zijn werk, evenals schilderijen van 
andere Spaanse barokschilders, zoals 
Velázquez, Zurbarán en Valdés Leal. Het 
museum is gevestigd in een oud klooster, 
waar de zalen op zichzelf al kunstwerken 
zijn, met prachtig tegelwerk en houten 
plafonds. Een groene binnenplaats leidt 
naar de kerk vol schilderijen van de 

barokmeesters. ‘Murillo is mijn favoriet,’ 
vertelt gids Manuel Moraleda Malagón. 
‘Het is echt ongelofelijk hoe hij het licht 
en expressies weet te vangen. Kijk hier 
bijvoorbeeld bij de Virgin con el Niño. 
Prachtig, hoe de moeder en het kind je 
blik vangen en hoe het kind lijkt te 
proberen te ontsnappen. Het is alsof je 
door een raam kijkt.’ Het schilderij staat 
ook wel bekend als “de maagd van het 
servet”, omdat het verhaal gaat dat 
Murillo dit werk voor een monnik op 
een servet maakte toen hij in een 
klooster verbleef. ‘Murillo hield met heel 
zijn hart van Sevilla,’ zegt Manuel. 
‘Zoveel, dat hij maar twee keer in zijn 
hele leven de stad heeft verlaten. En 
waarom zou hij ook? Je vindt hier alle 
schoonheid om te schilderen.’
● Het Museo des Bellas Artes is gratis te bezoeken 
voor inwoners van de EU. Meer informatie over het 
Jaar van Murillo vind je op murilloysevilla.org

BEZOEK DELIMBO GALLERY 
IN SOHO BENITA
Midden in het oude centrum ligt een 
reeks achterafstraatjes met concept- 
stores, trendy lunchcafés, design- en 
kunstshops. Het gebied heet Soho 
Benita, een creatief collectief van lokale 
ondernemers. ‘Soho Benita begon met 
slechts een paar ondernemers en een 
gewaagd idee,’ vertelt Laura Calvarro, 
co-directeur van Delimbo Gallery. Ze 
leunt tegen de blauwe deur van haar 
kunstgalerie en spreidt haar armen. ‘Nu 
zijn er meer dan 20 innovatieve zaken 
bij aangesloten.’ Delimbo Gallery was 

een van de eerste urban art-galerieën  
van Spanje. ‘Ik ben gek op hedendaagse 
kunst,’ zegt Laura. ‘Natuurlijk heb je 
klassieke kunst nodig om hedendaagse 
kunst te begrijpen. Maar sommige locals 
hier houden zo vast aan het oude. 
Murillo is cool, maar er gebeurt nog 
zoveel meer in Sevilla.’ De moderne 
galerie etaleert wisselende exposities 
van street artists en hedendaagse 
kunstenaars, zoals Remed, Momo en 
Felipe Pantone. Of het nou om graffiti
of ruimtelijke werken gaat; Delimbo 
probeert de kunst altijd toegankelijk te 
houden en de stad bij een expositie te 

betrekken. Zo werd vlak voor de opening 
van een expositie van de Pools-
Amerikaanse kunstenares Olek een 
standbeeld aan het Prado de Sebastián 
volledig aangekleed met bont haakwerk. 
‘Sevilla is een stad van tradities, maar er 
zit echt verandering in de lucht,’ zegt 
Laura. ‘Een initiatief als Soho Benita 
vind ik dan ook prachtig; moet je eens 
zien wat we als gemeenschap hebben 
bereikt met elkaar.’
● Delimbo Gallery is gratis  
te bezoeken; delimbo.com.  
Kijk voor meer adresjes op 
sohobenita.com  
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ERVAAR DE ZIEL VAN 
SEVILLA IN HET REAL 
ALCÁZAR
Als er één gebouw is dat de ziel van 
Sevilla ademt, dan is het dit enorme 
paleiscomplex. Zoals zoveel gebouwen in 
het oude stadscentrum – het grootste van 
Europa – is het Real Alcázar opgetrokken 
uit een mix van verschillende stijlen. 
Oorspronkelijk stond er een Romeins fort, 
hierna een Arabisch paleis en het huidige 
paleis werd in de 14de eeuw voor koning 
Peter I van Castilië gebouwd in de 
typische Mudejarstijl van de regio. Latere 
koningen breidden het complex uit met 
elementen in gotische en renaissancestijl. 
Het resultaat is een collectie gebouwen en 
uitgestrekte tuinen die je als het ware door 
de Zuid-Europese bouwgeschiedenis 
voeren. Stenen gangen met kleurrijk 
mozaïek in onmogelijke patronen leiden 
naar binnenplaatsen waar het felle 
zonlicht weerkaatst wordt door marmeren 
vloertegels. Hoefijzervormige bogen 
omringen een koele gezantenzaal met een 
oogverblindende vergulde koepel en de 
uitgestrekte tuinen vol fonteinen geuren 
naar sinaasappelbloesem. De bonte pracht 
van het paleis ging ook aan filmmakers 
niet voorbij. Er werden scènes voor de 
films Lawrence of Arabia en Kingdom of 
Heaven opgenomen en recentelijker werd 
het Real Alcázar omgetoverd tot de 
Watertuinen van Dorne voor de serie 
Game of Thrones.
● Toegang tot het Real Alcázar is €12,50 als je je 
ticket van tevoren online koopt (aanrader als je 
lange rijen wilt vermijden); alcazarsevilla.org

BEKLIM DE MODERNE 
METROPOL PARASOL
Vanaf het begin van de 19de eeuw kwam 
de lokale bevolking al naar de overdekte 
markt op het Plaza de la Encarnacion om 
verse groenten en fruit, kaas en vlees in 
te kopen, totdat de markt in 1973 tegen 
de vlakte werd gegooid om plaats te 
maken voor een parkeerplaats. Toen er 
jaren later werd getracht de parkeerplaats 
ondergronds te verplaatsen, werden er 
Romeinse ruïnes recht onder het plein 
ontdekt. Er werd een competitie in het 
leven geroepen om een nieuwe bestem-
ming voor Plaza de la Encarnacion te 
vinden en het Duitse architectenbureau 
van Jürgen Mayer ontwierp het winnende 
bod. Zijn visie: een van de grootste 
houten constructies ter wereld, geïnspi-
reerd op de Moorse patronen en 
huizenhoge bomen in Sevilla. En zo 
kwam de moderne Metropol Parasol 
midden in het oude stadscentrum te 
staan. Boven op de houten constructie 
ligt een panoramaterras; het wandelpad 
over de zes houten “parasols” biedt een 

spectaculair uitzicht over de stad en de 
heuvels aan de horizon. Eronder ligt een 
nieuw, verhoogd plein waar regelmatig 
evenementen worden georganiseerd en 
weer hieronder is een nieuwe, overdekte 
markt te vinden, met kraampjes waar 
alles wordt verkocht van tomaten en 
artisjokken zo groot als twee vuisten tot 
de lokale, flinterdun gesneden Ibérico-
ham. Nog een verdieping lager zijn  
de uitgegraven Romeinse ruïnes te 
bezichtigen. Alles samen is het een 
indrukwekkende nieuwe invulling van 
het plein, al verraadt de lokale bijnaam 
voor de houten constructie – Las Setas 
(de paddenstoelen) – dat het bouwwerk 
niet bij iedereen in de smaak is gevallen. 
‘Gigantische parasols, poeh, zo goed 
beschermen ze anders niet tegen de  
zon,’ merkt een dame op die het plein 
oversteekt met twee zware boodschap-
pentassen. ‘Maar de overdekte markt  
is uitstekend.’
● Tickets voor het panoramaterras van Metropol 
Parasol (€3) koop je op het onderste niveau bij de 
Romeinse ruïnes; setasdesevilla.com  
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PROEF MODERN 
ANDALUSIË BIJ 
RESTAURANT DE LA O
Voor traditionele tapasbars moet je in 
het oude stadscentrum zijn, maar steek 
je de brug Del Cristo de la Expiración 
over, dan tref je in de oude volkswijk 
Triana een recentelijk geopend 
restaurant met een andere visie op 
Andalusisch eten. Eigenaar Manuel 
Llerana begon ooit als architect en 
gebruikt in restaurant de la O nu de 
allerbeste Andalusische ingrediënten als 
bouwstenen voor een menu met pure, 
verrassende gerechten. Manuel richtte 
zelf de compacte, rechthoekige eetzaal 
van het restaurant in, met een focus op 
licht hout in symmetrische patronen en 
een levende groene muur. In de keuken 
bereidt chef-kok Oscar Avilez Santana 
uit Mexico seizoensgerechten als 
geroosterde artisjokken, glanzend van de 
olijfolie, en runderlende met gekonfijte 
piquillo-pepers. ‘Sevilla ontwikkelt zich, 
maar ik vind het belangrijk dat we onze 
authenticiteit niet verliezen,’ vertelt 
Manuel. ‘We proberen de tijd te nemen 
voor onze gerechten, de ingrediënten  
de aandacht te geven die ze verdienen.’ 
Ook de gasten in het restaurant nemen 
alle tijd voor het eten, met uitzicht op  
de brede rivier de Guadalquivir. Je vindt 
hier geen bar om snel even staand een 
tapa te eten, een glas wijn achterover te 
slaan en dan weer door te gaan. Dit 
restaurant neemt je mee terug naar  
het Andalusisch dineren zoals dat al 
eeuwen wordt gedaan: goed eten in  
goed gezelschap.
● Een driegangenmenu kost rond de €25; 
delaorestaurante.com  

DOE JE TEGOED AAN 
TAPAS BIJ MERCADO 
LONJA DE FERIA
‘Wie zegt dat je alleen in Valencia 
traditionele paella kunt krijgen, zou ik 
graag eens uitnodigen om die van ons te 
komen proeven. Ik heb meer dan tien jaar 
in Valencia gewoond, dus ik kan het 
zeggen!’ Gonzalo Luna lacht en prikt met 
zijn vork in een kleine paellapan gevuld 
met geurige saffraanrijst en verse gamba’s. 
Het is lunchtijd en het terras achter de 
Mercado Lonja de Feria is gezellig druk. 

De hoge tafel naast Gonzalo, in de 
schaduw van La Iglesia de Omnium 
Sancotorum, een van de oudste kerken in 
de stad, is volgeladen met bordjes en 
schalen. Naast drie verschillende soorten 
paella zijn er paprika’s gevuld met 
makreelmousse, gefrituurde inktvis, 
salmorejo – koude tomatensoep met 
serranoham – en gebakken verse vis.  
De Mercado Lonja de Feria is de oudste 
overdekte markt van Sevilla en huist 
naast traditionele marktkraampjes ook 
een aantal tapasbars. Gonzalo is de 

eigenaar van de tapasbar in de koele  
hal waar ook de vismarkt gelegen is.  
‘Ik kom oorspronkelijk uit Madrid,  
maar zou nu nergens anders meer  
willen wonen,’ zegt Gonzalo. ‘Hier  
op de markt goed eten delen met mijn 
vrienden, met een lokaal geproduceerd 
wijntje erbij... Meer heb ik niet nodig  
om gelukkig te zijn.’
●  In Mercado Lonja de Feria kun je bij de balie van 
80 Pescados voor €4 een bonnetje kopen dat je 
kunt inwisselen voor een drankje en een tapa naar 
keuze; lonjadeferia.com
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AANSCHOUW EEN 
ZINDEREND OPTREDEN  
IN HET MUSEO DEL BAILE 
FLAMENCO
Het gitaarspel zwelt aan, er wordt 
ritmisch geklapt en een dramatisch lied 
voert de dansers op het podium mee in 
een furie van zwiepende rokken, 
stampende voeten en felle gebaren. Het 
bijwonen van een flamenco-optreden in 
Sevilla is als het proeven van de perfecte 
pizza in Napels. De dans ontstond in 
Andalusië en werd, net als vele 
bouwwerken in de stad, beïnvloed door 
de verschillende culturen die Sevilla 
door de eeuwen heen heeft gekend. Tot 
op de dag van vandaag is de invloed van 
flamenco alom aanwezig in de stad. 
Overdag kun je de muziek op straat 
horen, in de avond worden er 
spectaculaire shows gehouden in de 
tablao’s en rond middernacht zijn er 
spontane optredens in obscure bars in de 
wijken El Arenal, Santa Cruz en Triana. 

Midden in het centrum ligt het Museo 
del Baile Flamenco, het enige flamenco-
museum ter wereld, opgericht door 
Christina Hoyos. De wereldberoemde 
flamencodanseres wilde graag aan haar 
geboortestad teruggeven wat flamenco 
haar had gebracht. ‘Sevilla is het mekka 
voor flamenco,’ zegt Tino van der Sman. 
‘Ik hoorde de muziek voor het eerst als 
11-jarig jochie en was gelijk verkocht.’ 
Hij volgde in Rotterdam het conserva-
torium en vertrok daarna naar Sevilla, 
waar hij nu 20 jaar woont. Tino speelt  
als een van de weinige niet-Spaanse 
flamencogitaristen in het museum, waar 
dagelijks optredens worden gegeven. 
‘Voor echt goede flamenco ga je naar  
het theater of kom je hier. In flamenco 
komen alle emoties langs: het kan 
verdrietig zijn, dramatisch of juist 
grappig. Het is zo aards.’
● Toegang tot het museum en het bijwonen van 
een show kost €26. Je kunt in het museum ook 
flamencolessen volgen; museoflamenco.com

ZOEK VERKOELING OP 
HET DAKTERRAS VAN 
HOTEL INGLATERRA
De tegels op het Plaza Nueva lijken te 
gloeien in de dralende hitte van de dag 
en alleen de toppen van de hoogste 
bomen op het plein wuiven zachtjes in 
de wind. Gelukkig ligt het dakterras van 
het Hotel Inglaterra nog hoger. Locals 
zoeken de rooftopbar La Terraza van het 
hotel in de avonduren graag op voor de 
verkoelende bries; het verpletterende 
uitzicht op de stad is een mooie bonus. 
De gotische kathedraal en de Moorse 
Giralda, de minaret van de moskee die 
voor de kathedraal op deze plek stond 
en nu de kerktoren vormt, liggen hemels-
breed op nog geen 300 meter afstand. 
Loungemuziek dwaalt over het terras en 
aan de bar worden kleurrijke cocktails 
gemixt. Tinto de Verano – het rood van 
de zomer – is een lokale favoriet. Dit 
verfrissende alternatief voor sangria 

bestaat uit gelijke delen rode wijn en 
7Up, of spa rood voor de light-versie, 
met ijsblokjes en een citroentje. 
Naarmate de avond vordert wordt de 
muziek opzwepender en zakt de zon 
langzaam achter de daken. Het duurt 
niet lang voordat Plaza Nuevo tot leven 
komt met uitgaanspubliek en dan klinkt 
er een gezamenlijk “aaaah” over het 
terras; de lampen die de kathedraal 
verlichten zijn ontstoken en de Giralda 
kleurt goud tegen een diepblauwe 
hemel. Hoe fraai Sevilla overdag ook 
mag zijn; de nacht brengt een geheel 
eigen betovering. 
● Het dakterras van Hotel Inglaterra is open voor 
zowel hotelgasten als bezoekers. Cocktails kosten 
€12, het uitzicht is gratis; hotelinglaterra.es  
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Sara van Geloven vond haar nieuwe 
favoriete drankje in Sevilla. Nu nog  
even wachten op het rood van de zomer  
in Nederland.



M A K E  I T  H A P P E N

 HOE ER TE KOMEN
Met Transavia vlieg je vanaf 
Schiphol rechtstreeks in zo’n 
2,5 uur naar Sevilla. Je kunt ook 
vanaf Eindhoven vliegen (vanaf 
€40; transavia.com). Vanaf het 
vliegveld vertrekt elk kwartier 
een bus naar het centrum. 
Een ticket kost €4 en je bent 
ongeveer 40 minuten later in 
de stad.

VERVOER TER PLAATSE
Het oude stadscentrum van 
Sevilla valt het beste te voet te 
ontdekken, maar er is ook een 
handig bike sharing-systeem 
waar je gebruik van kunt maken 
(en.sevici.es).

WANNEER GAAN
In de zomer kan het erg warm 
worden in de stad; verwacht 
temperaturen boven de 
30 o C. Van april t/m juni en 
september t/m oktober is  
het aangenamer.

MEER INFORMATIE
Lees meer over Sevilla  
en Andalusië in de  
Lonely Planet-gids Andalucía 
(Eng; shop.
lonelyplanet.
com;  
€17,50).  
Kijk op 
spain.info/
nl voor meer 
informatie.
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Méér zien 
met SRC Reizen
Tijdens deze fly drive verkent u met uw huurauto 
temperamentvol Andalusië. De afstanden zijn klein, 
zodat u alle tijd heeft om het moois te ontdekken. 
Natuurlijk brengt u een bezoek aan de beroemde 
Andalusische steden. 

In Granada geniet u van het Moorse Alhambra en 
in Córdoba bewondert u de fraaie Mezquita. De 
binnenstad van Sevilla verkent u te voet of op de 
fiets. We hebben op meerdere plekken gidsen 
voor u besproken, zodat u Andalusië optimaal 
kunt verkennen. U hoeft alleen nog maar te 
genieten van al het prachtige Spaanse erfgoed. 
Ga mee en ontdek de mooiste cultuur onder de 
Spaanse zon!

Individuele reis inclusief:
  Sevilla, Córdoba en Granada
  Málaga, Ronda, Ecija en Baena
  bezoek Alhambra en Mezquita met gids
  stadswandeling Granada en Córdoba met gids
  stadswandeling of fietstour Sevilla met gids
  olij� abriek Baena met gids

dagelijks vertrek

Prijs p.p., inclusief: vluchten Transavia • 8 dagen huurauto 
• sfeervolle centrale hotels • verblijf in 2-persoonskamer 
• 7x ontbijt • entreegelden tijdens excursies • diverse 
lokale gidsen • informatiepakket • routekaart • assistentie 
van lokale vertegenwoordiger Exclusief: overige entree-
gelden • ruimbagage Transavia • Calamiteitenfonds

Kijk op SRC-reizen.nl
of bel 050 - 3 123 123

Kijk op SRC-reizen.nl 
of bel 050 - 3 123 123 

1.098
  8 dagen v.a.

 Fly drive    
  Andalusië
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Plaza de Espana ligt in het  
Maria-Luisapark ten zuiden van het 

oude stadscentrum en werd 
 ter ere van  de Ibero-Amerikaanse 

tentoonstelling van 1929 gebouwd

juni 2018 105

C I T Y T R I P  S E V I L L A

 Hotel Sacristía de Santa Ana  
Dit traditionele hotel biedt een 
typisch Andalusisch verblijf, pal 
aan de Alameda de Hércules. De 
klassiek ingerichte kamers met 
houten luiken voor de ramen 
liggen rondom een binnenplaats 
met fontein. Buiten de deur is er 
een keur aan tapasrestaurants 
om uit te kiezen aan het plein, of 
in de aangrenzende wijken San 
Lorenzo en Feria. (vanaf €69; 
sacristiadesantaanahotelseville.
com). 

  Hotel One Shot Palacio Conde 
de Torrejón 09 Dit hotel met een 
zwembad op het dak ligt midden in 
de hippe wijk Feria. Het boetiekho-
telconcept One Shot had al locaties 
in Madrid en Valencia, en opende 
dit jaar de deuren in dit 18de- 
eeuwse, voormalige paleis in Sevilla. 
De combinatie van Moorse ele-
menten – houten plafonds, kleurrijk 
mozaïek – en strak design maken 
dit tot een fijne uitvalsbasis in het 
centrum (vanaf €96; hoteloneshot 
palaciocondetorrejon09.com).

 Hotel Legado Alcazar Dit nieuwe, 
centrale boetiekhotel is gevestigd 
in de oude pauwenstallen van het 
Réal Alcazar. De kamers met balkon 
liggen pal aan de tuinen van het 
paleis en de pauwen willen nog wel 
eens een kijkje nemen bij hun oude 
vertrekken. De kamers zijn stijlvol 
ingericht met een knipoog naar de 
geschiedenis van het gebouw. In het 
café naast de overdekte binnen-
plaats wordt elke ochtend een 
a-la-carte-ontbijt geserveerd. (vanaf 
€152; legadoalcazarhotel.com).

LEGENDA
 Museo des Bellas Artes
 Delimbo Gallery
 Real Alcázar
 Metropol Parasol

 Mercado Lonja de Feria
 Restaurant de la O
 Flamenco Museum
 La Terraza Hotel Inglaterra 

 VERBLIJF
 Hotel Sacristia de Santa Ana
 Hotel One Shot Palacio Conde de 

Torrejón 09
 Hotel Legado Alcazar


