Een reis langs drie kunststeden in Andalusië:
Cordoba, Sevilla en Granada
Deze groepsreis gaat door onder begeleiding van Geert
Van de Voorde, de hoofdredacteur van Euroreizen.be,
vanaf het vertrek in Brussel tot bij de terugkeer. Hij
neemt je mee op sleeptouw in deze drie historische
Andalusische steden, regelt de transfers en geeft je tips
voor shopping, musea, lunches. Uiteraard kan je ervoor
kiezen om vrij de steden te verkennen. Verveling is in
elk geval uitgesloten.
Córdoba is heel mooi gelegen aan de Guadalquivir.
Deze stad wordt beschouwd als de grootste Moorse
nederzetting in Spanje. De binnenstad is UnescoWerelderfgoed met als orgelpunt de Mezquita. De
straatjes rondom vormen de Juderia, de Joodse wijk,
met winkeltjes, restaurants, tapasbars en de oude
synagoge.
Onstuimig Sevilla, de schilderachtige hoofdstad van Andalusië, verrast door haar vurig temperament, haar
uitbundigheid en haar artistieke rijkdom. Hier werd de flamenco geboren. De immense kathedraal is de grootste van
Spanje. De Giraldatoren en het schitterende Alcázarpaleis getuigen van Sevilla’s Moorse verleden. Het is een stad voor
cultuurfreaks én romantici.
Granada tenslotte is een magische stad. De rijke geschiedenis van deze Moorse stad ontdek je in de talrijke
emblematische gebouwen zoals het Alhambra en de kathedraal, en in de authentieke wijken. Granada is ook een
bruisende universiteitsstad, zowel hip met gezellige pleintjes en terrasjes, als historisch.

Inbegrepen

2 nachten in NH Amistad Córdoba **** (Córdoba)
2 nachten in Catalonia Giralda **** (Sevilla)
2 nachten in Sercotel Gran Hotel Luna de Granada **** (Granada)
6x ontbijtbuffet
bezoek aan de Mezquita en de Joodse wijk in Córdoba (Engelstalige gids), bezoek aan het Alcazar
bezoek aan het Real Alcazar, de kathedraal en de Giralda in Sevilla (Engelstalige gids)
bezoek aan het Alhambra en de Generalife in Granada (Engelstalige gids)
alle transfers per privé minibus: van de luchthaven naar het hotel bij aankomst, tussen Córdoba en Sevilla,
tussen Sevilla en Granada, tussen het hotel in Granada en het Alhambra en bij vertrek naar de luchthaven
• vlucht Brussel-Málaga h/t met Brussels Airlines
• Nederlandstalige begeleiding vanaf de check-in op Zaventem tot aankomst in Zaventem
•
•
•
•
•
•
•
•

Geldigheid

Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer

Vertrek op zondag 07/05/23 en terugreis op zaterdag 13/05/23: 1649 € p.p.
Single kamer: 2169 €
Vertrek op zondag 01/10/23 en terugreis op zaterdag 07/10/23: 1759 € p.p.
Single kamer: 2279 €
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider en met ca. 25 deelnemers!
Onze groepen zijn doelbewust klein gehouden zodat we overal rustig terecht kunnen: in musea, in restaurants, bij de
rondleidingen met de lokale gidsen ... en bij de verkennende wandeling met Geert. Schrijf daarom tijdig in want op =
op.
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Vluchturen:
Brussel-Málaga: 07/05 09.35-12.25 op 01/10/23 10.30-13.20
13/05 of 07/10/23 Málaga-Brussel 15.35-18.25
inclusief 23kg ruimbagage per persoon

Programma
Zondag 07/05/23 of 01/10/23: Brussel-Málaga-Cordoba
Vlucht met Brussels Airlines: Brussel-Málaga
Transfer naar Córdoba, aankomst in hotel NH Amistad Córdoba in de late
namiddag
Eerste verkenning van de stad met Geert (stadswandeling om zich te
oriënteren met tips voor eten, shoppen, musea, hoogtepunten)
Maandag 08/05/23 of 02/10/23: Córdoba
Voormiddag rondleiding in de oude stad, de Joodse wijk en de Mezquita
met Engelstalige gids (halve dag).
Vrije lunch
Namiddag: vrij programma met Geert, een stadswandeling van noord naar
zuid. Voor de afreis van oktober met o.m. bezoek aan bebloemde patio’s
(inkom niet inbegrepen, niet mogelijk voor de afreis in mei).
Dinsdag 09/05/23 of 03/10/23: Córdoba-Sevilla
Vrij bezoek aan het Alcazar in Córdoba (inbegrepen), gevolgd door transfer
naar Sevilla.
Vrije lunch
Namiddag: eerste verkenning van de stad met Geert en een stadswandeling
van de ‘Parasol tot de Spaanse Plaats’.
Woensdag 10/05/23 of 04/10/23: Sevilla
Voormiddag wandeling in de Joodse wijk en rondleiding in het Real Alcazar
en de kathedraal met Engelstalige gids (halve dag) gevolgd door het
beklimmen van de Giralda voor wie dit wenst.
Vrije lunch
Namiddag: vrij programma met Geert met o.m. een bezoek aan het Palacio Lebrija en de Iglesia El Salvador (inkom
niet inbegrepen).
Donderdag 11/05/23 of 05/10/23: Sevilla-Granada
Transfer in de voormiddag
Vrije lunch
Namiddag: eerste verkenning van de stad met Geert met o.m. een bezoek
aan de Capilla Real en de kathedraal (inkom niet inbegrepen).
Vrijdag 12/05/23 of 06/10/23: Granada
Voormiddag transfer per minibus naar het Alhambra voor rondleiding in
het Alhambra en de Generalife met Engelstalige gids (halve dag)
Vrije lunch
Namiddag: vrij programma met Geert met o.m. een bezoek aan de wijk
Albaicin en een theehuis (inkom niet inbegrepen).
Zaterdag 13/05/23 of 07/10/23: Málaga-Brussel
Voormiddag: verzamelen in het hotel voor terugreis
Terugvlucht Málaga-Brussel 15.35-18.25

Reserveer nu je plaats voor 7 mei of 1 oktober 2023.
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Cordoba, de Mezquita en zoveel méér te zien
Met busladingen vol komen ze afgezakt naar Cordoba
voor een blitzbezoek aan de Grote Moskee of Mezquita.
Het is inderdaad één van de belangrijkste Islamitische
monumenten in Europa. Maar even snel zijn deze
toeristen terug verdwenen, nochtans heeft Cordoba echt
heel veel meer te bieden.
In de omgeving van die vroegere moskee heb je de
Joodse wijk of Judeira met zijn synagoge. Deze wijk
brengt je in een heel andere sfeer door de gezellige
wirwar van steegjes. In het Alcazar fort herbeleef je het
tijdperk van Isabel en Fernando toen ze hier een afspraak
hadden met Christoffel Colombus. Het Palacio de Viana
vonden wij een schitterend tuinencomplex met de meer
dan tien fraaie binnenhofjes. Zéker doen.
Met deze groepsreis ontdek je Cordoba als een levendige stad met gezellige pleinen, nauwe straatjes volgepropt met
toeristenshops, bars en restaurantjes. Maar even goed stap je verderop in straten waar nauwelijks toeristen lopen en
er toch wel bezienswaardigheden je aandacht vragen.

Hoogtepunten
Alcazar de los Reyes Cristianos

Dit is een paleisfort uit 1328 met een eenvoudige structuur met enkele
hoektorens, riante tuinen en waterpartijen. Wanneer de katholieke koningen
naar Cordoba kwamen, verbleven ze meestal hier. De donjon is nog de
originele. In dit fort had het koningskoppel Isabel en Fernando in 1486 hun
eerste gesprek met de bekende ontdekkingsreiziger Christoffel Colombus.
Het zou nog 7 jaar duren om de koningin Isabel te overtuigen van zijn
ambitieuze plannen. Bijna vier eeuwen lang bevond zich hier de zetel van de
Inquisitie. Daarna werd de burcht nog gebruikt als gevangenis en als kazerne.
Halfweg vorige eeuw werd een museum ingericht. In het museum zie je
ondermeer een Romeinse sarcofaag uit de 3de eeuw n.C. Verder zijn er in
een aparte ruimte grote mozaïeken die de muren gedeeltelijk vullen al lijken
ze ons wat teveel gerestaureerd om de schoonheid ervan te herkennen.
Beetje jammer ook dat de opschriften enkel in het Spaans zijn. Zoals vermeld
is er een heel fraai tuinencomplex met grote vijvers te bewonderen in een mix van Moorse en Andalusische stijl.

Puente Romano

De brug meet 240 meter, is gebouwd ten tijde van keizer Augustus 100 v.C.
over de Guadalquivir. Ze is vaak verbouwd geweest. De Puente Romano
vormt de verbinding tussen de Torre de la Calahorra (aan de overzijde van
waar je nu staat) en de Puerta del Puente.
De Puerta del Puente staat er wat ‘eenzaam’ bij. Ze werd gebouwd in
verschillende periodes in de tweede helft van de 16de eeuw. De tijd
daarvoor stond hier een poort die deel uitmaakte van de stadsmuur. Het
was toen één van de belangrijkste toegangen tot de stad.
De Torre de la Calahorra heeft meer een uitzicht van een burcht dan van
een toren. Die is dan ook opgetrokken op ruïnes van een Arabisch fort. In de toren is een museum ingericht dat de
cultuur en eigenheid van Andalusië in woord en beeld brengt. Zie voor info op www.torrecalahorra.com
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Palacio Episcopal en Palacio de Congresos

Het bisschoppelijk paleis bevat een kunstmuseum met daarin een collectie beeldhouwwerken en schilderijen. Naast
het bisschoppelijk paleis staat het Congresgebouw dat een voorbeeld is van de late gotiek. De bouwperiode situeert
zich in het begin van de 16de eeuw. Je kan er naar een Moorse patio, een kloostergalerij en een mooie kapel in
flamboyante gotische stijl. Vanaf het begin tot het eerste kwart van de 18de eeuw was dit een ziekenhuis, nu de
huisvesting voor conferenties en exposities. Bekijk die monumentale gotische poort eens in detail.

Grote Moskee of Mezquita

Eenmaal je de Mezquita bent binnengetreden, duurt het niet lang of je wordt
‘overmeesterd’ door een mysterieus gevoel van oneindigheid dat je
misschien nog nooit eerder in je leven hebt beleefd. Het is de combinatie van
geloof en kunst (moors, romeins, byzantijns, gotiek, renaissance, barok). Het
amper binnenvallende daglicht, de grootte van de moskee, de honderden
kolommen en hoefijzerbogen alle in diezelfde rood-witte kleuren, maar
vooral de unieke mix van islamitische en christelijke architectuur. Na de
eerste gewenning kan je rustig op ontdekking in dit iconisch bouwcomplex.
Reken erop dat je met een uurtje zeker niet toekomt, zelfs niet om de
belangrijkste bezienswaardigheden te ontdekken.
Bij een bezoek aan de moskee-kathedraal zal je ogen te kort komen. De
zuilen, het plafond, het interieur, de deuren, de kunstwerken, … eisen
allemaal je aandacht op. We zouden bladzijden kunnen vullen over wat er
allemaal te zien is. We beperken ons tot de hoogtepunten en
merkwaardigheden.
Curiositeiten:
Wat meteen opvalt is de dubbele bogenrij. Boven het kapiteel rust een
pilaster die als steunpunt dient voor een tweede arcadeboog. Het moest
vooral de illusie doen opwekken dat er zo extra hoogte werd gecreëerd.
Rood is baksteen, wit is natuursteen.
Opvallend is de locatie van de qibla (gebedsmuur) met de mihrab
(gebedsnis). Gewoonlijk geeft die heel precies de richting naar Mekka
aan. Hier is er een afwijking van bijna 40°.
We probeerden de zuilen te tellen voor jullie. Het waren er ooit iets meer
dan 1000, nu nog een 800-tal na de aanpassingen voor de bouw van de kathedraal.
De vloer heeft een roodachtige kleur door het gebruik van kalk en zand.
In de klokkentoren zijn nog restanten te zien van de minaret van Abd al Rahman (halfweg 10de eeuw). Boven de
klokken en het uurwerk is nog een derde torentje toegevoegd met daarop een beeld van San Rafaël.
De toegang naast de klokkentoren vormde vanaf 1377 de belangrijkste ingang tot de site.
De Puerta de San Sebastian bevat de oudste overblijfselen van de architecturale decoratie uit de moslimperiode
en de oudste Arabische opschriften (uit 855!).
Ga vooral ook eens helemaal rond de moskee om de verschillende gevels met hun decoratie en de
toegangspoorten te bewonderen.
Een kathedraal in een moskee
Plots ‘bots’ je in het centrale deel van de moskee op een … kathedraal. Het
eerste moment denk je, wat staat die hier te doen? Na de Reconquista
wilden de christenen hun geloof ook uiterlijk uitdragen door een kathedraal
op te trekken … pal in het hart van de moskee. Er moest zelfs een stukje van
de moskee eraan geloven. Gedurfd, ongezien, dit dubbel vertoon van een
verschillend geloof en daarom een unieke bidplaats. Keizer Karel V gaf de
toestemming in 1523. Architecten van dienst waren Hernán Ruiz I en II en
Juan de Ochoa. De bouw was klaar in … 1766. Vandaar ook dat je
verschillende bouwstijlen zal zien: renaissance, plateresk, barok.
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Hoogtepunten in de kathedraal zijn:
Het retabel in rood marmer en geaderd marmer (1618 Alonso Matias) met schilderijen van Antonio Palomino.
Het hoogaltaar.
De koepel, geen ronde maar de vorm van een ei, boven de dwarsbeuk in renaissancestijl.
De Capilla Real: een uiting van de rijkdom en macht van de Spaanse monarchie, gebouwd in 1371, dus nog voor
de opstart van de kathedraal. In de kapel werden koningen begraven.
Het koorgestoelte: in mahoniehout naar het schijnt overgebracht uit
het Zuid-Amerikaanse Cuba en Santa Domingo. De insnijdingen
beelden religieuze thema’s uit. De zetel van de prelaat steekt er boven
uit, figuurlijk en letterlijk. De beeltenis op de top van de prelaatsstoel
is San Rafaël, patroonheilige.
De preekstoelen gesneden door Pedro Duque Cornejo, in mahoniehout
op een marmeren voet met dieren- en mensenafbeeldingen (1748).
De horizontale orgelpijpen.
De meer dan 50 kapellen in de zijmuren van de moskee. Eén ervan is
die van Kardinaal Salazar, is ook de sacristie.
De schatkamer: hier bevindt zich de monstrans van Enrique Arfe (16de
eeuw).

Plaza de la Corredera

Het is echt zo een typisch Spaans plein, volledig omsloten door appartementsblokken. Het werd aangelegd bij het
begin van de 18de eeuw. De warme kleuren geven het plein een speciaal accent. Als je het plein betreedt, kan je aan
je rechterzijde naar een binnenhal met verse marktwaren. Altijd leuk om daar eens binnen te lopen. Op het plein
vonden ooit allerlei evenementen plaats: van stierengevechten, theateropvoeringen tot verbrandingen van ketters.

Palacio de Viana

De frontgevel van dit 16de-eeuwse herenhuis oogt al bijzonder mooi en
eenmaal onder de poort door wordt het alleen maar indrukwekkender. Dit
paleis is daarom zeker een bezoek waard. Niet alleen voor de meubelen,
wandtapijten, schilderijen, leder, porselein en andere voorwerpen. Je bekomt
er een goede indruk hoe de rijke burgers hier vroeger leefden. Het zijn vooral
de patio’s en de grotere tuin die aangenaam zullen verrassen. Je stapt van het
ene binnenhofje naar het andere via doorgangetjes.
En als je denkt dat je de mooiste patio wel hebt gezien, word je ‘overvallen’
door nóg een meer pittoreske patio. Elk in een eigen stijl, een eigen thema,
overal verschillende soorten bloemen en planten. Moors, middeleeuw,
Romeins, een monumentaal hofje, een halfopen tuintje, … je vindt ze allemaal
terug in het Viana paleis. Eentje kan je zien vanop straat. Een traliewerk laat je toe om naar de patio te kijken. Dat was
opzettelijk zo geconstrueerd om de pracht en praal en prestige aan de gewone man op straat te laten zien. Een lust
voor het oog. Een must om te bezoeken. Meer dan 3000 m² tuinplezier. Meer details op de website
www.palaciodeviana.com

Plaza Tendillas

Je ziet er een ruiterstandbeeld van Gonzalo Fernández de Cordoba, beter bekend
als El Gran Capitan. Veel terrassen, enkele waterfonteintjes en een paar mooie
grote statige gebouwen. Op de hoek met een uitstekend witte ronde gevel hangt
een uurwerk. Deze klok slaat ongewone uren, in die zin dat je hier geen normale
slagen hoort maar het geluid van een flamencogitaar. Het is ook bij deze klok dat de
inwoners op 31 december samenkomen om af te tellen en het nieuwe jaar in te
zetten. Schuin daartegenover het Union Building gebouw (1927) met op de ronde
toren een gevleugelde man. Tijdens de burgeroorlog (1936-1939) werd vanop deze
toren de bevolking verwittigd van aankomende bombardementen met een sirene.
Het plein geeft verbinding met een van de belangrijke winkelstraten van Cordoba.
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Joodse wijk of Juderia

Eerst waren er de joden en dan pas kwamen de Moren. Beide gemeenschappen hebben in Cordoba geen twisten
uitgevochten. Ze leefden, samen met de christenen, vreedzaam naast elkaar. De joden hebben zelfs tijdens de Moorse
'bezetting' een synagoge gebouwd. Anders verging het hen toen de christenen kwamen. Eerst werden ze met rust
gelaten om dan in 1492 het land uitgezet te worden door Isabel en Fernando.
De Joodse wijk is één van de meest gezellige stadsdelen van Cordoba. Er zijn allemaal smalle straatjes met wit
beschilderde huisjes, winkeltjes, restaurantjes, tapasbars en er is een marktplaats. Reeds van bij de Moren is er hier
dagelijks markt en ook als toerist mag je dit evenement zeker niet missen. Het straatje waar elke toerist doorloopt is
de Calle Judios, het meest typische van de wijk. De synagoge moet je zeker bezoeken want het is één van de weinigen
in Europa uit de middeleeuwse periode.
Sinagoga
Er zijn drie synagogen bewaard gebleven in Spanje. Twee bevinden zich in Toledo.
De andere hier in Cordoba. Deze is uit het begin van de 14de eeuw. Je kan hem
gratis binnenstappen. Niet bijzonder groot maar het pleisterwerk in de mudejarstijl
en de inscripties doen een heel klein beetje denken aan de versieringen van het
Alhambra in Granada.
Kom je uit de Sinagoge dan is het terug naar rechts. Blijf rechtdoor wandelen tot op
een plein. Daar ligt de toegang tot het stierenmuseum.
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Sevilla: onvergetelijke hoogtepunten
Met deze groepsreis kom je voorbij alle belangrijke
bezienswaardigheden van Sevilla. We wandelen in Sevilla door
parken en tuinen. Komen op de Spaanse Plaats, langs talrijke
musea en uiteraard vergeten we het Real Alcazar niet, de
kathedraal met zijn Giralda die je een mooi uitzicht biedt over
Sevilla. Misschien heb je wel zin in een tochtje met de
paardenkoets? Dat kan op het plein aan de Giralda en het
Aartsbisschopelijk paleis. We geven je de gelegenheid om door de
mooiste Andalusische wijk te wandelen: Santa Cruz en een paar
unieke gebouwen te bewonderen. Kortom er staat je heel wat te
wachten en je zal tijd tekortkomen.

Hoogtepunten
Plaza de Espana

In tegenstelling van wat sommigen denken is de Plaza de Espana niet het
centrale plein van Sevilla. Het is in feite één groot gebouw met een centraal
plein. Een toch wat bizar gebouw met verschillende Spaanse bouwstijlen.
Het werd gebouwd voor de tentoonstelling van 1929 en was het Spaanse
paviljoen. Het ligt aan de rand van het Parque de Maria Luisa en de
gebouwen kunnen niet bezichtigd worden. Opvallend is de weidsheid van
het plein, de typische beschilderde keramieken wandtegels (azulejos) en de
grachten waar toeristen met bootjes in varen.
Eind 2021 waren er grote werken op het plein.

Parque de Maria Luisa

In Sevilla zijn er een aantal heel mooie tuinen en parken. Het Parque de
Maria Luisa is een mooi voorbeeld. Dit park was het centrale gedeelte van
de tentoonstelling van 1929. Het werd 35 jaar eerder geschonken door de
prinses Maria Luisa Fernanda aan de stad (lees: bevolking). Tot dan maakte
het deel uit van het koninklijke paleis of Real Alcazar. Je zal hier nooit alleen
lopen want dit is een echte hotspot in Sevilla. Misschien ook omdat je hier
tijdelijk even schaduw kan opzoeken op de wandelpaden.
Andere tuinen in de onmiddellijke omgeving die je zeker moet bezoeken zijn
de Jardines de Murillo, gelegen aan de muren van het Alcazar, en de tuinen
van het Real Alcazar zelf. In het Parque de Maria Luisa liggen er twee musea
aan het Plaza de America.

Kathedraal

De kathedraal is samen met het Real Alcazar het hoogtepunt van een
bezoek aan Sevilla. Kunstminnaars zijn er minstens een dagje zoet mee. Het
is de grootste gotische kathedraal van Spanje, ja, zelfs van de wereld en dit
zal je meteen ook opvallen. Het is een omgebouwde moskee, maar dit merk
je niet meer. Drie zaken moet je gezien hebben: het grote altaar, de Capilla
Mayor met het grootste retabel (altaarkunstwerk) ter wereld en het
grafmonument van Colombus. Over deze laatste bestaat er wel grote twijfel
over de echtheid van de beenderen die in de kist liggen. Niemand weet
immers waar Colombus begraven werd. Wie méér wil zien, komt zeker aan
zijn trekken in de talloze kapellen met honderden schilderijen,
beeldhouwwerken, houten beelden, …
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Giralda

Deze voormalige minaret doet dienst als kerktoren van de kathedraal. Boven heb je een
prachtig uitzicht over de kathedraal en het Real Alcazar. Eigenaardig is zijn trap die er
eigenlijk geen is, het is een sterk hellend pad, genummerd van 1 t.e.m. 34. De ingang van de
Giralda kan alleen via de kathedraal.

Hét Real Alcazar

Inderdaad, hét Real Alcazar, want dit
gebouwencomplex is uniek. Het is een
geheel van koninklijke paleizen waar de
heersers van deze streek steeds
hebben verbleven. Dit waren zowel de
moren als de christenen. Je kunt hier,
meer dan elders in de stad, de
verschillende bouwstijlen herkennen.
Het Real Alcazar dat in de 14de eeuw gebouwd werd in
mudejarstijl en doet erg sprookjesachtig aan. Uitzonderlijk
hebben de christelijke heersers onder wie Alfons X, Alfons XI en
Peter de Wrede de kunstwerken en bouwstijl van de moren niet vernietigd. Ook ene Karel V moeide zich met de
decoratie en het uitzicht van enkele ruimtes waardoor je in Sevilla dus Vlaamse wandtapijten kan bewonderen.
Opsommen in detail wat er allemaal te zien is, zou ons te ver leiden.
Wat je ziet een mix van gebouwen, patio’s, alles op prachtige wijze
voorzien van rijkelijke marmeren zuilen, superverfijnd houtsnijwerk,
schitterende azulejo’s, decoratief stucwerk enz.
Jardines del Alcazar
Wanneer je de verschillende delen van het paleis bezocht hebt zal het
zeker heerlijk zijn om in de paleistuin te wandelen of een schaduwrijk
plekje op te zoeken en zo wat te bekomen van de wonderlijke
bezienswaardigheden. Je ontdekt er op de wandelpaden, paviljoentjes,
de vijvertjes, de exotische bomensoorten, diverse elementen uit het
Moorse tijdperk, de renaissance, barok, rococo en ideeën van vandaag.

Ayuntamiento of stadhuis op het Plaza Nueva

De voorkant van het stadhuis geeft uit op het Plaza Nueva. De
achterzijde van het stadhuis ligt aan de Plaza de San Francisco.
Deze 2 gevels hebben totaal verschillende bouwstijlen. Aan de
westzijde (Plaza Nueva) zie je een stijl die neigt naar
neoclassicisme. De ruiter die je op de sokkel ziet staan is koning
Ferdinand III, beschermheilige van Sevilla. Hij heroverde de
stad van de Moren halfweg de 13de eeuw. Zijn graftombe vind
je terug in de kathedraal.
De gevel aan de achterzijde (oostelijke zijde, kant van Plaza de
San Francisco) laat een mooi staaltje zien hoe een
platerescogevel er kan uitzien. Typische stijl voor hoe men in de
15e en 16e eeuw soms een optrekje bouwde. Je herkent vast in de ornamenten mythische figuren, dierenfiguren,
wapens, enz. Maar kijk ook in detail naar de rechterzijde van de gevel (pilasters, dakranden) die niet bewerkt is.
Wellicht meer door geldgebrek, eerder dan staking van de beeldhouwers.
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Palacio Lebrija

Een paleis dat werd ingericht volgens de smaak van de gravin van Lebrija die
in luxe leefde in de 19de eeuw . Het zal je opvallen dat tijdens je ontdekking
van de ruimtes zomaar van de ene stijl overgaat in de andere. Ook heel wat
bezittingen van diverse familiegenoten worden getoond (schilderijen,
porselein, beelden, …). Kijk vooral naar de schitterende mozaïekvloeren uit
Romeinse tijden. Je zal nog veel meer Romeinse voorwerpen zien, allemaal
gerecupereerd tijdens opgravingen in de Romeinse stad Itálica. Deze stad lag
ca. tien kilometer buiten Sevilla. Lag, want nu resten alleen nog enkele
ruïnes. Via een trap kan je de woonvertrekken (o.a. de slaapkamer van de
gravin, de verschillende salons) bezichtigen. Onderweg zeker aandacht
hebben voor de azulejo’s, het cassettenplafond, de leuning. En er is ook een
bibliotheek met enkele duizenden boeken.
Je kan kiezen voor een bezoek enkel op het gelijkvloers of eentje waarbij je ook tot op de eerste verdieping komt.

Metropol Parasol

Wat zie jij in deze houten constructie? De meesten hebben het over
paddestoelen en toegegeven, hoe langer je kijkt, hoe meer je die werkelijk
gaat zien. De ‘Parasol’ bestaat uit verschillende verdiepingen. Ondergronds is
een verzameling archeologische vondsten te bezichtigen. Bovengronds is er
een groenten- en fruitmarkt. Op het grote plein worden culturele
evenementen gehouden. Maar het meest spectaculaire bevindt zich in de
lucht. Je kan namelijk op een mooi geconstrueerd wandelpad lopen bijna 30
meter hoog waardoor je een fraai uitzicht hebt over de stad. En je kan
meteen ook aflezen op bordjes wat je ziet. Uiteraard is gezorgd voor de
mogelijkheid tot een moment van verpozing in diverse horecazaken. Is wel
betalend, maar miniem, daarvoor moet je zeker niet laten om dit modern
‘gebouw’ te gaan verkennen. Ontwerp van Jürgen Mayer, dat willen we je niet onthouden.

Iglesia del Salvador

De El Salvador kerk is net als de tientallen andere kerken van Sevilla een
bezoekje waard. Op dezelfde plek stond al een basiliek (Romeinse tijd), een
moskee (Arabische heerschappij). De moskee werd afgebroken en
vervangen door een kerk die tijdens de bouw instortte. In 1679 herbegon
men met frisse moed en eind 1712 was ze afgewerkt. De roze gevel uit
natuursteen en baksteen is een zoveelste voorbeeld van de Sevilliaanse
barok. Het altaarstuk valt groot uit wat ook van de koepel kan gezegd
worden. De barokke retabels zijn 18de-eeuws. Er zijn nog meerdere
altaarstukken in de zijkapellen. Hier zal het vooral de Madonna zijn die je
aandacht trekt.
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Granada: Alhambra topt de lijst bezienswaardigheden
De Moorse bezetting van Andalusië gedurende 700 jaar
heeft ook in Granada zijn stempel nagelaten. Over
Granada geraken sommigen niet uitgesproken. Het is
droom en werkelijkheid tegelijk aan de voet van het
gebergte Sierra Nevada. Het Alhambra zal je wellicht
bekend in de oren klinken. Dit is meteen de topattractie
van de stad. Meer zelfs, dit Moors paleizencomplex is de
meest bezochte attractie van gans Spanje. Maar het zijn
niet alleen de Moren geweest die hun erfenis nalieten.
Ook de christenen hebben hun bouwkunsten hier
gedemonstreerd. De koninklijke kapel, de kathedraal, het
paleis van Karel V en het kartuizerklooster zijn maar een
paar voorbeelden.
Granada heeft óók ontelbare mooie pleinen, historische
wijken, pittoreske hoekjes, en een unieke natuur. Van op vele plaatsen heb je de gelegenheid om dit landschap te
bewonderen.

Alhambra
Het Alhambra is een vesting die door de Moren in
verschillende fases gebouwd werd op de top van
een heuvel (Sabika) in Granada om de stad te
verdedigen. Het startjaar van de bouw was 1238.
In eerste instantie was het Alhambra een veilige
residentie voor de koning en zijn onderdanen.
Maar het ganse complex was meer een heuse stad
met scholen, winkels, moskeeën, werkateliers,
openbare baden, begraafplaats, een gevangenis,
enz. Ook alle nutsvoorzieningen waren aanwezig.
Er kwam ook een volledige ommuring waarvan nu
nog resten te zien zijn.
Tot 1492 zouden de
Moren er hun bouwwoede op loslaten. Dat jaar
werden ze verdreven door de Christenen en die
mogen we, in hoofdzaak het koningspaar
Ferdinand en Isabella, dankbaar zijn dat zij dit Arabische monumentencomplex niet vernielden maar ook de unieke
schoonheid erkenden, later zelfs restaureerden en uitbreidden. De Bourbons namen nadien de macht over in Spanje
wat de zwanenzang van het Alhambra inluidde. Nog erger werd het toen Napoleon zijn troepen losliet tussen 1808 en
1812 en bij hun aftocht vernielingen aanbrachten en enkele torens de lucht inbliezen. Gelukkig hadden ze toch dat
beetje kunstgevoel en lieten ze het Paleizencomplex Nacaries ongemoeid. Tijdens de 19de eeuw stond het Alhambra,
het klinkt onwaarschijnlijk, te vervallen. Tot in 1870 een cultuurliefhebber op het idee kwam om het volledige complex
uit te roepen als Nationaal Monument. Niet veel later werden de restauratiewerken opgestart.
De verfijnde afwerking van de interieurs, de sierlijke fonteinen en waterpartijen, de beoogde effecten van lichtinval, …
het zijn maar een paar van de ingrediënten die het Alhambra zo speciaal maken.
Het Alhambra kan je opsplitsen in vijf delen: het Alcazaba, het Palacios Nacaries, het paleis van keizer Karel V (musea),
de tuinen van Partal (het vroeger woongedeelte van voorname families in het Alhambra) en het Generalife.
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Alcazaba

Het Alcazaba was oorspronkelijk een citadel die diende om de stad tijdig te
vrijwaren van gevaar. Het werd gebouwd tussen 1238 en 1273 op een
rotsheuvel. Sultan Mohammed I was toen de Moorse leider. Daarmee is het het
oudste bouwwerk van het ganse Alhambra. Later werd het alsmaar uitgebreid,
vooral vanaf de 13de eeuw was er een grote bouwwoede. De laatste heersers
over het Moorse Spanje, de Nasriden, hebben een groot, rijkversierd en
weelderig paleis gebouwd. Amper de helft is bewaard gebleven maar omdat je
tot op de torens kan klimmen, krijg je een goede indruk hoe het er moet
uitgezien hebben. Je krijgt er bovenop een mooi panoramazicht over de stad.

Palacios Nacaries

Het Nacaries paleizencomplex is het drukstbezochte deel van de ganse Alhambra
vesting. Vandaar de beperking van het aantal bezoekers per dag en het daaruit
volgende gebruik van het verplichte tijdstip van aanmelding. Er valt dan ook héél
wat te zien. Hier verbleven de Nasridische koningen tijdens de Moorse
overheersing. Het is een geheel van drie verschillende paleizen: Mexuar Paleis,
Comares Paleis en het Paleis van de Leeuwen. Deze drie eenheden bevinden zich
aan de zijkant van het complex, daar waar je een uitzicht hebt over de Albaicin
heuvel. Vanaf je één voet binnenzet in een zaal val je bijna achterover van de
fijne kunstige decoratie. Opsommen wat je beslist niet mag missen, is bijna
onmogelijk. Het hangt uiteraard af van je persoonlijke interesse maar achteraf
zou je je toch moeten herinneren dat je deze zaken hebt gezien.

Tuinen van Partal

Als je het paleizencomplex Nacaries hebt doorgelopen, kom je vanzelf in een
open ruimte waar nu de tuinen van van Partal (Jardines del Partal) liggen maar
in het begin van de 14de eeuw stond het hier vol met woningen, zeg maar kleine
paleisjes van vooral vooraanstaande families. Vandaag rest van die residenties
enkel nog het Partal paleis, een bidtoren, een kerk en enkele kleinere woningen.
De tuinen werden dus aangelegd op de plaatsen waar ruïnes van woningen zich
bevonden. Ze zijn groter en meer open dan de hoger gelegen tuinen van
Nacaries. Op de achtergrond zie je de Santa Maria kerk die na de herovering van
de katholieken hier gebouwd werd op de resten van een neergehaalde moskee.
Het paleis Partal heeft een galerij met 5 bogen en een toren die de Torre de las
Damas (Toren van de Dames) wordt genoemd. Natuurlijk wil je ook in dat
torentje eens binnengluren waar altijd een kleine rij staat aan te schuiven. Het is de bidzaal, al noem je dit eerder een
bidtoren. De vijf panelen binnenin verwijzen naar de vijf geboden uit de Koran.

Paleis Karel V en de musea

Het paleis van Karel V is het grootste gebouw binnen het Alhambra complex.
Eigenlijk ‘vloekt’ het paleis een beetje met de omringende Moorse paleizen
maar in de 16de eeuw werd uiteraard een andere bouwstijl gehanteerd. Het
werd opgetrokken in opdracht van de keizer nadat hij in 1526 tijdens zijn
huwelijksreis in Zuid-Spanje (die duurde een gans jaar) met Isabella van Portugal
Granada bezocht en in het Alhambra verbleef. Er moest voor de bouw zelfs een
gedeelte van het Alhambra gesloopt worden om voldoende plaats te maken
voor het immens grote blok. De werken werden al in 1527 opgestart en zouden
duren tot 1550. De stijl is renaissance. Het lijkt allemaal wat massief waardoor je
misschien minder oog hebt voor de details op de decoratie, de medaillons en de
bas-reliëfs. Je kan er onder meer beeldjes zien van kinderen en vrouwen,
oorlogstaferelen. De bronzen ringen op de gevels worden in de muil gehouden
van leeuwen (koninklijk symbool) of een arend (symbool Habsburgers).
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Generalife

Het Generalife was de zomerresidentie van de koningen en landgoed
tegelijk. Als het beneden in het Alhambra wat te druk werd, kwamen
de koningen hier uitrusten. Vanop afstand zie je pas hoe het complex
omsloten is door het groen. Dan moet je bedenken dat het in de
beginjaren na de aanleg (1314) nog veel uitgestrekter was. Toen kon
er zelfs in gejaagd worden, deed men er aan landbouw, graasde er
vee. Het moest er dus lekker fris zijn voor de koninklijke familieleden.
De vele waterpartijen en de prachtige tuinen zorgden voor de nodige
verkoeling. Men hield er zelfs rekening mee dat het water in de
bevloeiingskanalen zoveel mogelijk in de schaduw zou doorstromen.
Bij de intrede kom je langs de nieuwe tuinen. Deze werden pas
aangelegd vanaf 1931. Je kan er vooral rozenstruiken zien naast pergola’s en cipressenhagen. Centraal ligt een
langwerpige vijver. Tussenin heb je een mooi uitzicht op het Alhambra. De wandelpaden zijn met kiezelstenen
aangelegd in zwart-witmotieven. Men zou deze kiezelstenen gehaald hebben uit de beide rivieren die door Granada
vloeien, de Darro en de Genil.

Hoogtepunten centrum Granada
Kathedraal

Naast het paleis van Keizer Karel in het Alhambra is de kathedraal van
Granada een ander meesterwerk van het katholiek christelijke geloof. Al
durven hierover de meningen wel verschillen. Omdat men er een hele poos
heeft over gedaan om het te bouwen (1523-1704) is het logisch dat
opeenvolgende bouwheren verschillende bouwstijlen hanteerden. Vandaar
dat je hier zowel renaissance als gotiek, barok en neoclassicisme kenmerken
zal herkennen. Merk op, de koninklijke kapel was eerder klaar in 1521. De
kathedraal werd er dus tegen gebouwd.
De kathedraal oogt imposant met de 115 meter lengte en 67 meter breedte.
De architecten Diego de Siloé, tot zijn dood in 1563, en Alfonso Cano (stierf in
1667) namen het leeuwenaandeel op zich van de ontwerpen. Karel V was de
grote motivator om de bouwwerken op te volgen. Het zal je opvallen dat de
kathedraal maar één toren heeft, al waren er plannen voor twee. De bouw van de aanpalende Kerk van Sagrario
stuurden die plannen in de war. De frontgevel heeft drie portalen.

Capilla Real

Maar de topattractie is de Capilla Real of koninklijke kapel. De
toegang ligt aan de buitenzijde van de kathedraal. Hier liggen Ferdinand
(Fernando) van Aragon en Isabella I van Castilië die door hun huwelijk voor
een verenigd Spanje zorgden. Zij waren ook de sponsors van de
ontdekkingsreizen, hebben de Moren verdreven en de inquisitie ingesteld.
Ergens logisch dat het koningspaar een speciaal daartoe opgericht
mausoleum zouden krijgen. Isabella kreeg het nooit te zien want zij stierf al
in 1504.
Men begon aan de Capilla Real in 1505 en in 1521 was ze klaar. Ze is in
laatgotische stijl gebouwd en moest een afspiegeling zijn van de overwinning
van de Christenen op de moslims. Isabella werd dan maar eerst begraven,
volgens haar wil, in het San Fernandoklooster op de heuvel van Alhambra.
Fernando stierf in 1516. Tot aan zijn dood bleef hij de werken opvolgen. Daarna nam Karel V die rol over. Het was
mede door zijn invloed dat er versieringen in renaissancestijl werden aangebracht in de kapel. Vanaf 1517 werden de
katholieke vorsten er begraven. Ook de lichamen van Fernando en Isabella werden na de voltooiing naar hier
overgebracht en herbegraven in loden kisten.
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Monasterio de San Jerónimo

Een bezoek aan dit klooster moet gewoon op je verlanglijstje. Het is een te
weinig bekende parel in het rijke patrimonium van Granada. Het klooster van San
Jerónimo dateert uit de beginjaren van de 16de eeuw. Toen vestigden zich
monniken er van de Orde van de Heilige Hiëronymus. Toen Napoleon binnenviel,
werd het klooster leeggeplunderd en moesten de monniken op de vlucht. Pas in
1973 kreeg dezelfde Orde de gebouwen terug in haar bezit. Na een restauratie nam
een vrouwelijke religieuze gemeenschap haar intrek en dat is nog steeds zo
vandaag.
Eerst kom je op een grote binnenplaats. Links vind je de ingang. De kloostergalerij
(let op de sinaasappel – en citroenbomen) uit 1519 biedt al heel wat. Let bv. eens op
de grafsteentegeltjes in de vloer die hier veel kleiner zijn dan in andere kloosters. Je kan vrij binnenlopen door
verschillende portaaldeuren naar de refter, de kapittelzaal, de sacristie. De kerk zal je echter met nog meer
verstomming slaan. Deze bezit een weldaad van kerkelijke pracht. Vind je ook dat het precies lijkt of de beschilderde
zuilen met stoffen doeken zijn behangen? En kijk gerust maar enkele minuten naar het plafond. Dit heet de gotische
Isabella-stijl te zijn. Opvallend toch, dat blauw tussen het goud. Maar het retabel zal intussen wel je aandacht hebben
getrokken. Het bestaat uit vier verdiepingen en is gemaakt door vele handen van de School van Granada. Alleen over
dit retabel zouden we gerust een bladzijde vol kunnen schrijven. De taferelen uit het leven van de H. Maagd Maria en
Christus vormen het hoofdthema. Ook over de prachtige decoratie, de schilderijen, de fresco’s, de beeldhouwwerken,
de koepels, … zouden we lang kunnen uitweiden, maar misschien leidt dat je teveel af. Gewoon kijken en genieten.

Albaicin

Het Albaicin is een Moorse wijk tegen een heuvel aangebouwd met de
typische smalle straatjes (sommige steil), witgekalkte huizen, patio’s en
véél trappen. Deze wijk staat op de lijst van Unesco Werelderfgoed van de
Mensheid. De Carrera del Darro is een schilderachtige straat in de vallei
naast de rivier de Darro die hier ondergronds gaat. Al verliest de straat wat
van zijn charme door het beperkte verkeer van taxi’s, toeristenbusjes en de
stadsbus. Vanaf hier heb je een mooi volledig beeld over het Alcazaba
(onderdeel van het Alhambra). Flaneer hier alleen bij klaarlichte dag want
’s avonds krijg je misschien ongewenste aangeboden hulp. Een route
aanbieden is hier onbegonnen werk. We hebben een traject uitgestippeld
dat wél eenvoudig te volgen is en je een duidelijk beeld schetst van wat er
te zien is. Er is ook het bovenste deel waar we naartoe stappen om er te kunnen genieten van het fantastische uitzicht
op het Plaza San Nicolás.
Moorse baden
Interessant voor iedereen zijn de 11de-eeuwse Moorse baden 'El Bañuelo’. Deze vind je in een steegje (hoek Carrera
del Darro en Bañuelo). Alhoewel ze niet meer mochten gebruikt worden door de Christenen zijn ze zeer goed bewaard
gebleven. Daar waar je het steegje inloopt tot bij de Moorse baden zie je recht tegenover restanten van een brug.
Deze Puente del Cadi verbond vroeger het Albaicin met het Alhambra, in eerste instantie met het Alcazaba.

Sacramonte

Dit is een heuvelrug gelegen aan de voet van de Alhambraheuvel ten noorden van de wijk Albaicin. In 18de eeuw
kwamen vooral zigeuners zich hier vestigen. In de heuvel maakten zij grotwoningen (‘zambra’). Als je er nu
rondwandelt zal je zo goed als niets nog merken van dit alles. Zoeken naar een verlaten grot zal weinig opleveren.
Hoewel de wijk wordt voorgeschoteld als de plek om nog authentieke flamencomuziek te horen spelen, vingen wij bij
ons laatste bezoek niks op of het moet de straatmuzikanten zijn op het plein van San Nicolás.
Plaza San Nicolás
Hét meest verrukkelijke uitzicht (hier heet dat ‘mirador’) op de stad krijg je vanaf het Plaza San Nicolás, waar ook de
gelijknamige kerk staat, maar die is voorlopig in restauratie (mei 2017). Vanop deze plek móet je naar Granada en
omgeving komen kijken. Een waaw-gevoel overvalt je omdat de combinatie van natuur en cultuur hier zo intens mooi
is. Vér achter de stad met haar iconen Generalife en Alhambra ligt de Sierra Nevada te schitteren. Adembenemend
mooi.
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Disclaimer

We krijgen onze informatie van betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Niettegenstaande kunnen we niet
verantwoordelijk worden gehouden voor enige mogelijk niet-accurate informatie, noch voor het gebruik van deze
informatie en mogelijke negatieve gevolgen. We waarderen het als je opmerkingen, toevoegingen of fouten aan ons
zou kunnen doorgeven via info@themediabay.be.
Alle kaarten © OpenStreetMap.org
Foto’s: © Shutterstock.com, Dreamstime.com, IStockphoto.com en AT-Europe BV
Adverteren in deze reisgids?
Neem contact op met The Media Bay via info@themediabay.be.

Laatste update: november 2022
© Alle rechten voorbehouden.
Deze reisgids is een uitgave van The Media Bay.
Niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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