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De MoorsArabische erfenis, de tapas, de gezellige sfeer en 
het aangename zonnetje staan garant voor een geslaagde 
stedentrip. Niet voor niets heeft Lonely Planet Sevilla uit
geroepen tot stadsbestemming nummer 1 voor 2018.
Tekst en foto’s  Jaap Scholten

SevillaOUD SYMBOOL
Het gemeentehuis, de 
bushokjes, de stoep-
tegels: waar je ook 
kijkt zie je de woorden 
No en Do met een knot 
wol ertussen. De oor-
sprong van dit sym-
bool van de gemeente 
Sevilla gaat terug tot 
de 13e eeuw. De stad 
bleef loyaal aan ko-
ning Alfonso X toen 
zijn zoon tegen hem in 
opstand kwam. Knot 
wol is madeja in het 
Spaans en dus staat er 
No Madeja Do. In mo-
dern Spaans is dat No 
me ha dejado, wat ‘hij/
zij (Sevilla) liet me niet 
in de steek’ betekent.

Alles onder de zon
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Sevilla S
evilla is in de mode. Een kleine drie mil
joen toeristen komen jaarlijks op de stad 
af. Rustig boven op de Giralda (minaret)
staan of lekker alleen dwalen door de 
sprookjes achtige ruimtes van het Alcázar 
is er waarschijnlijk niet bij, maar laat dat 
de pret vooral niet drukken.
Een spreekwoord over de hoofdstad van 
Andalusië is veelzeggend: Quien no ha 
visto Sevilla, no ha visto maravilla, en dat 

betekent ‘wie Sevilla niet heeft gezien, heeft een 
wonder gemist’. Daar is zonder meer iets bij voor te 
stellen – tenminste, als je ontspannen de Barrio de 
Santa Cruz ontdekt, of zwerft door exotische tuinen 
vol jacaranda’s en magnolia’s, of een nachtelijke 
processie beleeft in de Paasweek. Maar sta je hartje 
zomer bij 40 of meer graden in de rij voor de kathe
draal, dan misschien iets minder…
  
De Moorse erfenis
Ruim vijf eeuwen lang, om precies te zijn tussen 
712 en 1248, zwaaiden de islamieten de scepter in 
Sevilla. Ze lieten een fascinerende erfenis achter, 
architectonisch en cultureel. Verschillende dynas
tieën wisselden elkaar af. De laatste was die van de 

Almohaden, een nogal strenge 
club uit Marokko. Ze renoveerden 
het Alcázar, bouwden de roman
tische Torre del Oro en verfraai
den de moskee met een minaret, 

een kopie van die in hun hoofdstad 
Marrakesh. Die minaret heet nu de 

Giralda, en is dé blikvanger van Sevilla. 
De Castiliaanse koning Fernando III, die 

de stad veroverde, verbood ook maar één  
steen van de toren af te breken, net als van de Patio 

de los Naranjos, de exotische voorhof met de sinaas
appelbomen. Alleen de moskee zelf moest wijken 
voor een kathedraal, een van de grootste ter wereld, 
en dus ga je nu een katholieke kerk binnen via een 
islamitische poort. Dat kan alleen in Sevilla, Córdoba 
en nog een handvol Spaanse steden.
Maar het is met name het Alcázar, het voormalige 
Moorse paleis en Erfgoed van de Mensheid, waar je 
helemaal wordt ondergedompeld in de sferen van 
duizendeneennacht. De kaliefen en emirs waren 
dan misschien streng, ze hadden het ook goed voor 
elkaar. De ene ruimte overtreft de andere in schoon
heid, en de tuinen zijn een lust voor het oog. Je zou 
je paleis niet meer uit komen. Tip: reserveer tickets 
via de website, zodat je naar binnen kunt zonder in 
de (lange en warme) rij te staan.

De grote ontdekkingen
De andere erfenis die onlosmakelijk is verbonden 
met Sevilla, is die van de grote ontdekkingen.  
Christoffel Columbus (Colón in het Spaans) begon 
in 1492 vanaf de kade van de Guadalquivir zijn eer
ste reis naar Amerika, met drie schepen waarmee je 
tegenwoordig nog niet het IJsselmeer op zou durven. 
Vele expedities volgden, waaronder de legenda
rische eerste reis om de wereld door Fernando de 
Magalhães. Het kleine, maar heel fijne maritieme 
museum in de Torre del Oro – de gouden toren langs 
de Guadalquivir – beeldt het allemaal levendig uit. 
Avonturiers waren het, die eerste wereldreizigers. 
Daar sta je dan, ergens op een strand in Patagonië  
of de Stille Zuidzee, zonder te weten waar je nou * 
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sevilla

Plaza de España in 
het María Luisa-park

Sevilla  
kort

Gem. prijs 
hotelkamer *  

€106

Gem. prijs  
retourvlucht 

€130

Gem. maximum-
temperatuur 
in mei/sept **

27/32 °C
 

Vervoer vanaf  
luchthaven  

met bus/taxi

€4/€25

Alcázar

TAPAS
Sevillaanse tapas zijn ware haute cuisine in miniatuur. 
De meeste bars hebben hun specialiteiten en dus gaan 
de Sevillanen op tapastour; in het Spaans heet dat 
 tapear of ir de tapeo. Tapas kosten €2-4 en smaken nog 
beter vergezeld van een glaasje sherry, want dat is nu 
eenmaal de regionale wijn. Blijf voor een tapastour niet 
alleen in het centrum hangen, maar ga bijvoorbeeld 
naar de Alameda de Hércules, de Lonja de Feria, of de 
wijk Triana aan de overkant van de rivier.
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sevilla

precies bent. Natuurlijk is iedereen die je tegen
komt vriendelijk en behulpzaam en spreekt vloei
end Spaans. Nee dus. Magalhães’ reis werd een 
erbarmelijke tocht met een overwintering op 
Vuurland, de Spaanse variant van Nova Zembla.

Pracht en praal
De grote ontdekkingen legden Sevilla geen wind
eieren. De stad werd in de 16e en 17e eeuw een van 
de rijkste en meest kosmopolitische ter wereld. 
Door het monopolie op de handel met de overzee
se gebieden stroomden het goud en zilver binnen, 
in scheepsladingen. In het Archivo General de 
Indias, hét archief van het Spaanse koloniale ver
leden, staat een kanon van een schip dat verging 
in de Bermudadriehoek. In 1985 werd de lading 
gevonden: niet minder dan 400 ton zilver en goud. 
En dat was maar één schip. Leuk om er een kijkje 
te nemen; overigens is ook dit monument Erfgoed 
van de Mensheid en er staat nooit een rij.
In de Barrio de Santa Cruz, de bekendste wijk van 
Sevilla en misschien wel van heel Spanje, schoten 
de paleizen als paddenstoelen uit de grond. In 
sommige kun je nu als toerist vorstelijk overnach
ten; andere, zoals het Casa de Pilatos, het Palácio 
de las Dueñas en het Palácio de Lebrija, zijn open
gesteld voor het publiek. De pracht en praal straalt 

ervan af. Toevallig – of niet – viel de gouden eeuw 
in de handel samen met die in de beeldende kunst. 
Bartolomé Murillo is de Rembrandt van Sevilla,  
al had hij een voorliefde voor religieuze taferelen.  
Ter gelegenheid van zijn 400e geboortejaar is 2018 
het Murillojaar. Het Bellas Artesmuseum (Schone 
Kunsten) is the place to be; ga op een zondagoch
tend, dan is er een gezellige kunstmarkt op het 
plein voor het museum.

Facelift
Het moderne en welvarende Sevilla van vandaag is 
ondenkbaar zonder het jaar 1992. Ter gelegenheid 
van 500 jaar Columbus en de wereldtentoonstel
ling Expo ’92 kreeg de stad een complete facelift. 
De Expo werd groots aangepakt. Een drassig stukje 
in de Guadalquivir werd opgespoten en daarop 
verrezen de paviljoens, het ene nog extravaganter 
dan het andere. Expo ’92 zou van Sevilla het Silicon 
Valley van Spanje maken, maar zover kwam het 
niet. Tegenwoordig is het terrein een stukje stad 
van allure met interessante musea, moderne archi
tectuur, pretpark Isla Mágica en La Cartuja, het 
voormalige Kartuizerklooster met  hypermoderne 
kunst, maar ook industrieel erfgoed.
Expo ’92 was overigens niet het eerste grote evene
ment in de stad. In 1929 was Sevilla gastheer van 
een grote expositie van LatijnsAmerikaanse 
 landen, Portugal en de VS in het María Luisapark. 
De romantische paviljoens van weleer staan er 
nog steeds piekfijn bij en wij vonden het een van 
de aangenaamste plekken in de stad om te wande
len, te fietsen en te flaneren langs een heel gezellig 
stukje rivier met drijvende terrassen en wuivende 
palmbomen. Wil je het helemaal Sevillaans aan
pakken, ga dan met de paardenkoets.
Er is overigens nog een spreekwoord over Sevilla: 
Lluvia en Sevilla es una maravilla… Regen in 
 Sevilla is heerlijk. Wij hadden een dag regen – en 
vonden het maar niks.  

PASEN
In de Semana Santa, de heilige 
(Paas)week, gaan er ruim 80 
processies door de stad, dag  
en nacht. De Sevillanen zijn erg 
devoot, en al helemaal aan Onze 
Lieve Vrouwe Esperanza Macare-
na. Als haar beeld in de nacht van 
Goede Vrijdag door de straten 
gaat, is de hele stad op de been.

FERIA DE ABRIL
Het grote stads-
feest van Sevilla is 
de Feria de Abril. 
Twee weken lang, 
over het algemeen 
in de maand april, 
wordt er gefeest 
en gedanst vanaf 
de late middag  
tot de vroege 
 ochtend. Iedereen 
draagt traditionele 
klederdracht: 
 lange en kleurrijke 
jurken voor de 
vrouwen, korte 
jasjes en een hoed 
voor de mannen. 
De sherry stroomt 
rijkelijk en de 
jamón is niet aan te 
slepen. Sevillaan-
ser kan het niet!

Traditionele klederdracht 
tijdens de Feria de Abril Paleis Casa de Pilatos

Moderne kunst in 
klooster La Cartuja

Processie tijdens 
de Semana Santa 
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OVERNACHTEN
De sfeervolle boetiek-
hotels in de oude stad zijn 
het aantrekkelijkst. In het 
voorjaar, tijdens de Sema-
na Santa en Feria de Abril, 
liggen de prijzen hoger.

1 Halo Boutique Hotel
Stijlvol hotel in klassiek- 
moderne stijl in drie his-
torische stadspaleizen. 
Dicht bij de Plaza de 
 Ve nerables. Mooi dak-
terras met uitzicht. Vanaf 
€110, +34 954 563 356, 
 hotel halodesevilla.com.

2 Corral del Rey
Chique boetiekhotel in 
een rustig straatje in het 
centrum. Modern en 
smaakvol gerenoveerd. 
Dakterras met zwembad. 
Vanaf €150, +34 954 227 
116, corraldelrey.com.

3 Las Casas del Rey  
de Baeza 
Op-en-top Andalusisch  
en elegant hotel met een 
romantische patio, spa, 
dakterras met zwembad 
en goed restaurant. Vanaf 
€120, + 34 954 561 496, 
hospes.com.

4 Holos 
Klein, verzorgd design-
hotel buiten het drukke 
centrum. Tuin, dakterras 
en ruime kamers in een 
rustige buurt. Op 45 mi-
nuten lopen van de Giral-
da, of neem de stadsbus. 
Vanaf €80, +34 954 296 
069, hotelholos.com.

5 Alfonso XIII 
Een begrip in de stad en 
een monument op zich. 
Gebouwd voor de Ibero- 
Amerikaanse tentoonstel-

ling van 1929, in opdracht 
van de koning. Binnen  
een kijkje nemen mag. 
Vanaf €195, +34 954 917 
000, hotel- alfonsoxiii-
sevilla.com.

ETEN EN DRINKEN
Ga voor een tapastour 
naar: Alameda de Hércu-
les, Plaza de la Alfalfa, Lon-
ja de Feria, Calle Águilas.

BESTE REISTIJD
Voor- en najaar zijn de 
 beste tijd; in de zomer 
schommelt de tempera-
tuur rond de 40 graden. 

VERVOER 
Vlieg rechtstreeks met 
Transavia (€140) vanaf 
Amsterdam of met Ryan-
air (€120) vanaf Eindho-
ven. Reisduur ruim 2,5 uur. 
Bij alle andere maatschap-

pijen moet je ten minste 
eenmaal overstappen. 
Neem de Airport Special 
(EA) bus naar het centrum 
voor €4. Een taxi kost €25. 

VERVOER TER PLAATSE 
Er is keuze uit een stads-
bus, tram en metro. De 
stadsbus is soms erg han-
dig, een los kaartje (uni-
viaje) kost €1,40. Of huur 
een fiets; Sevilla heeft vrij 
veel fietspaden. Een taxirit 
door de stad kost €6-10.

ENTREES/EXCURSIES
De belangrijkste monu-
menten (zoals kathedraal, 
Alcázar, Casa de Pilatos, 
Palácio de las Dueñas) 
kosten €8-12. Rit met de 

paardenkoets €45 (45-60 
minuten). Boottocht over 
de Guadalquivir vanaf €15. 

REISINFORMATIE
ANWB Extra Sevilla €10,95; 
Capitoolgids Sevilla & 
 Andalusië €27,99; Michelin 
 Groene gids Weekend  
Sevilla €9,99.  Handige 
websites: visitasevilla.es 
en alcazarsevilla.org

PRIJSNIVEAU
Café solo (espresso) €1,20, 
café con leche (met melk) 
€1,40, glas bier €1,50, glas 
wijn of sherry vanaf €1,50, 
tapas €2-4. Eten in restau-
rants is goedkoper dan in 
Nederland. Een  prima 
middagmenu kost €10-15.

INSIDER 

Marta Arenas
Geboren en getogen 

in Sevilla

‘Sevilla is een unieke 
stad vol cultuur, kunst 

en licht waar ieder-
een zich meteen thuis 

voelt.  Een mooie 
ervaring die ik als 

echte Sevillaanse van 
harte kan aanraden, 

is een tapastour in de 
 Mercado de Feria, 

een moderne en toch 
ook heel traditionele  

gourmetmarkt.  
Oergezellig en 

 lekker!’

Onze tips Sevilla

Van onze redacteur  
Jaap Scholten

‘We kregen de tip lekker en romantisch te gaan eten bij 
Mariatrifulca, hoog boven de Triana-brug met uitzicht 
over stad en rivier. Het bleek een gouden tip: eten op 
het dakterras, perfecte bediening en de maan stond 
boven de kathedraal.’

In de tuinen van 
het Alcázar

300 m0




