
MADRID, CASTILIË



MADRID, CASTILIË

van reizigers voor reizigers

TR  TTER



4

e-mail: trotter@lannoo.be

www.trotterclub.com

De prijscategorieën die in de Trottergidsen worden gebruikt, zijn steeds afgestemd op het land. Als 
je in een goedkoop hotelletje ongeveer € 25 betaalt, behoort een hotel waar je € 75 neertelt uiteraard 
tot de dure prijsklasse. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of de 
gevolgen ervan.

vertaling Frank Vandecaveye, Doreen Espeel, Petra van Caneghem, Mireille Peeters;  
2015 Imago Mediabuilders
reisinformatie vlaanderen en nederland Wegwijzer, Brugge
omslagontwerp Studio Jan de Boer / Helga Bontinck
ontwerp binnenwerk Imago Mediabuilders
omslagfoto De Agostini / C. Sappa
oorspronkelijke titel Le Routard – Madrid, Castille
oorspronkelijke uitgever Hachette, Paris
directeur Philippe Gloaguen
stichters Philippe Gloaguen en Michel Duval
adjunctredacteuren Benoît Lucchini en Amanda Keravel
redacteuren Olivier Page, Véronique de Chardon, Isabelle Al Subaihi, Anne-Caroline Dumas,  
André Poncelet, Marie Burin des Roziers, Thierry Brouard, Géraldine Lemauf-Beauvois,  
Anne Poinsot, Mathilde de Boisgrollier, Alain Pallier en Fiona Debrabander

© Hachette (alle rechten voor vertaling, reproductie en bewerking gereserveerd voor alle landen), 
Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2015

© Cartografie Hachette Tourisme

www.lannoo.com

D/2015/45/287 - ISBN 978 94 014 2313 7 - NUR 512

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De wereld houdt niet op met draaien. Een wereldreiziger is de eerste om dat te beamen. Hoewel men geen 
inspanningen gespaard heeft om al de gegevens in deze gids uitgebreid te testen en te actualiseren, is het 
niet uitgesloten dat je ter plaatse vaststelt dat bepaalde gegevens in deze gids toch al opnieuw gewijzigd 
zijn. Veel adressen en suggesties in de Trotters zijn bovendien wat ‘fragiel’, juist omdat ze zo sympathiek 
en verrassend zijn. We zouden het daarom bijzonder op prijs stellen als je ons op de hoogte brengt van 
eventuele wijzigingen, zodat we de eerstvolgende herdruk op een correcte manier kunnen aanpassen. 
Dank bij voorbaat. Ons adres:

trotter
Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
B-8700 Tielt

Uitgeverij Terra Lannoo
Postbus 97
NL-3990 DB Houten



X
8

VEELGESTELDE VRAGEN 11

22 TOPERVARINGEN VAN 
TROTTER 13

REIZEN NAAR MADRID, 
CASTILIË 16

MADRID, CASTILIË 
PRAKTISCH 21

ABC van Spanje 22
Alvorens te vertrekken 22
Budget 25
Festivals, feesten en feestdagen 26
Geldzaken 27
Gezondheid 28
Internetadressen 28
Klimaat 29
Musea, bezienswaardigheden en  
monumenten 30
Openingstijden 31
Overnachten 31
Post 34
Reisliteratuur 35
Reisroutes 36
Risico’s en ergernissen 42
Taal 42
Tabak 44
Telecommunicatie 45
Vervoer 47
Winkelen 51

MENS, MAATSCHAPPIJ, 
NATUUR EN CULTUUR 53 

Beroemde personen 54
Corrida 60
Cultureel erfgoed 64

De wegen naar Compostela 67
Drank 71
Economie 72
Flamenco 74
Geografie 75
Geschiedenis 77
Godsdienst en geloof 90
Keuken 91
Media 95
Milieu 96
Spaanse ham 98
Sport en vrije tijd 99
Tapas 99
Werelderfgoedlijst van Unesco 100
Zeden en gewoonten 101

MADRID 
EN OMGEVING

Madrid 105
San Lorenzo de El Escorial 238
Valle de los Caídos 241
Aranjuez 242

CASTILIË

CASTILIË-LEÓN 252
Segovia 253
Soria 274
Burgos 285
Palencia 304
Valladolid 310
León 323
Astorga 335



INHOUD

  9

Las Medulas 338
Zamora 340
Parque Natural del Lago de Sanabria 346
Puebla de Sanabria 348
San Martín de Castañeda 349
Salamanca 350
Alba de Tormes 376
Ciudad Rodrigo 377
Sierra de la Peña de Francia 381
Ávila 385
La Sierra de Gredos 396

CASTILIË–LA MANCHA 398
Toledo 399
De Don Quichotroute 423

HET ZUIDEN VAN LA MANCHA 430
Almagro 430
Valdepeñas 436
Alarcón 437
Cuenca 438

EXTREMADURA

Plasencia 453
Jarandilla de la Vera 459
Garganta La Olla  461
Cáceres 463
Trujillo 470
Guadalupe 478
Mérida 481
Badajoz 487
Zafra 493

ARAGÓN

MIDDEN-ARAGÓN: 
DE PROVINCIE ZARAGOZA 503

Zaragoza 503

HET ZUIDEN: 
DE PROVINCIE TERUEL 521

Teruel 522
Albarracín 527

DE MAESTRAZGO 530
Rubielos de Mora 531
Alcañiz 534

DE MATARRAÑA 
(MATARRANYA) 537

Calaceite 537

DE ARAGONESE 
PYRENEEËN 539

Huesca 539

TUSSEN HUESCA EN JACA:  
HOYA DE HUESCA 545
Jaca 548

HET NATUURPARK VAN 
GUARA (SIERRA DE GUARA) 553

Alquézar 555
Bierge  559
Rodellar 560



1010

INHOUD

Afstanden tussen de steden 50
Alcalá de Henares 234
Almagro 431
Aragón, overzichtskaart 500-501
Aranjuez 243
Astorga 336
Ávila 386-387
Badajoz 488-489
Burgos 287
Cáceres 464
Castilië-La Mancha, overzichtskaart 399
Castilië-León, overzichtskaart 254-255
Ciudad Rodrigo 378
Cuenca 440-441
De wegen naar Compostela 68-69
Extremadura, overzichtskaart 452
Huesca 541
La Rioja, overzichtskaart 574-575
Léon 324-325
Logroño 576-577
Madrid, detailkaart 126-127
Madrid, detailkaart Chueca  128
Madrid, metro 130-131

Madrid, overzichtskaart 112-113
Madrid, plattegrond I 116-117
Madrid, plattegrond II 118-119
Madrid, plattegrond III 120-121
Madrid, plattegrond IV 122-123
Mérida 483
Midden-Spanje, overzichtskaart 18-19
Nationaal Park Lago de Sanabria 347
Natuurpark van Guara (Sierra de Guara) en 
Nationaal Park van Ordesa en de Monte 
Perdido, overzichtskaart 554
Palencia 306-307
Plasencia 455
Salamanca 352-353
Segovia 256-257
Soria 275
Teruel 523
Toledo 402-403
Trujillo 471
Valladolid 312-313
Zamora 342-343
Zaragoza 504-505

KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

HET NATIONAAL PARK 
VAN ORDESA EN 
DE MONTE PERDIDO 561

Aínsa 562
Torla 568

LA RIOJA

Logroño 575

VAN LA RIOJA ALAVESA NAAR  
LA RIOJA ALTA 580
Laguardia 582
Elciego 586
Haro 587
Briones 588
Labastida 589
Santo Domingo de la Calzada 590
Nájera 594
De Kloosters van San Millán de la Cogolla  
en Valvanera 595

REGISTER 606



26
M

A
D

RI
D

, C
A

ST
IL

IË
 P

RA
KT

IS
CH

 
FE

ST
IV

AL
S,

 F
EE

ST
EN

 E
N

 F
EE

ST
DA

GE
N

Eten
Natuurlijk kun je bijna overal voor elk budget eten, maar als je kwaliteit wilt, dan kom je 
even duur uit als in België of Nederland. Met tapas ben je meestal goedkoper uit, als je 
tenminste geen al te grote eetlust hebt.

De hieronder vermelde prijscategorieën zijn bepaald op basis van een volledige 
maaltijd voor één persoon, inclusief btw, maar zonder drank.
• Heel goedkoop: minder dan € 8.
• Goedkoop: € 8-15.
• Doorsneeprijs: € 15-25.
• Iets luxueuzer: € 25-30.
• Luxueus: meer dan € 30.

Tussen de middag zijn restaurants theore-
tisch verplicht om de prijzen inclusief btw 
(IVA) te afficheren en een dagmenu (menú 
del dia) uit te hangen, of het minstens voor 
te stellen wanneer je bestelt. Veel restau-
rants durven met deze verplichting echter 
wel eens een loopje te nemen. Het voordeel 

hiervan is dat de prijs van een dagmenu aantrekkelijk is: meestal tussen € 10 en 12. Ze 
zijn niet alleen lekker klaargemaakt, maar met een voorgerecht, een hoofdgerecht, een 
nagerecht en soms iets te drinken zijn ze behoorlijk volledig en vaak echt versterkend. 
Verwacht echter geen al te hoge kwaliteitsproducten. Hoewel, toch zijn er die soms posi-
tief verrassen en zijn sommige kleine menu’s opmerkelijk lekker (wij vinden ze wel!).

Bezienswaardigheden, parkeren
Leg wat geld apart als je in culturele streken (zoals Castilië) bezienswaardigheden wilt 
bezoeken, want de toegang tot de kerken is bijna nooit gratis, en de meest bezochte zijn 
zelfs vrij duur. De toegang tot musea daarentegen valt minder duur uit.

Een andere kostenpost waarmee je rekening moet houden als je met de auto rond-
reist zijn de parkeerkaartjes. De tarieven liggen tamelijk hoog in Spanje. De dagprijs kan 
oplopen tot € 20-30, vooral in de grote steden (waar het verkeer sowieso al een heksen-
ketel is en we je dus aanraden het openbaar vervoer te nemen). Sommige hotels beschik-
ken over hun eigen parkeerterrein, dat meestal wat minder duur uitvalt, of hebben een 
overeenkomst met parkeerterreinen in de buurt, waardoor ze een korting kunnnen aan-
bieden. Vraag ernaar wanneer je boekt of bij aankomst aan de hotelbalie. We wijzen je 
zo veel mogelijk op de gratis parkeergelegenheid, als die er tenminste is … 

FESTIVALS, FEESTEN EN FEESTDAGEN
Het is onmogelijk om alle lokale feesten te vermelden (laat staan te bespreken) die je 
verblijf in Spanje kunnen verblijden (of verstoren). Hieronder zetten we de belangrijkste 
feestdagen die in heel Spanje gevierd worden op een rij om je grote teleurstellingen te 
besparen.
• 1 januari: Nieuwjaar.
• 6 januari: Driekoningen.
• Witte Donderdag (in 2015 op 2 april, wordt gevierd in heel Spanje).
• Goede Vrijdag (in 2015 op 3 april).
• 1 mei: Dag van de Arbeid.

LET OP
Ook het brood en de fles water worden over 
het algemeen aangerekend (tenzij het in het 
menu is begrepen). Als je het weigert, is dat 
uiteraard niet het geval (hoewel …).
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GELDZAKEN

• 15 augustus: Maria-Tenhemelopneming.
• 12 oktober: nationale feestdag van Spanje.
• 1 november: Allerheiligen.
• 6 december: Dag van de Grondwet.
• 8 december: Maria-Onbevlekte-Ontvangenis.
• 25 december: Kerstmis.

Hieronder nog enkele regionale feestdagen:
• In Aragón: 23 april, feestdag van de autonome regio; 2 mei, als 1 mei op een zondag 
valt; maandag 26 december, als 25 december op een zondag valt.
• In Castilië-La Mancha: 19 maart, naamdag van de H. Jozef; 31 mei, feestdag van de 
autonome regio; maandag 26 december, als 25 december op een zondag valt.
• In Castilië-Léon: 23 april, feestdag van de autonome regio; 2 mei, als 1 mei op een 
zondag valt; 25 juli, naamdag van de apostel Jakobus.
• In Extremadura: 2 mei, als 1 mei op een zondag valt; 8 september, feestdag van de 
autonome regio; maandag 26 december, als 25 december op een zondag valt.
• In La Rioja: Paasmaandag (in 2015 op 6 april); 9 juni, feestdag van de autonome regio; 
25 juli, naamdag van de apostel Jakobus.
• In Madrid: 2 mei, feestdag van de autonome regio; 25 juli, naamdag van de apostel 
Jakobus. 

GELDZAKEN
De munteenheid is de euro (uit te spreken als ‘ee-oe-ro’, meervoud in het Spaans ‘euros’, 
verdeeld in honderd ‘centimos’).

Banken
Over het algemeen zijn de banken maandag tot vrijdag open van 10.00 tot 14.00 u.

Pinautomaten
In bijna alle steden en dorpen vind je pinautomaten (cajero automático): Telebanco (geel-
blauw uithangbordje), Servi Red (zwart met kleurige pijlen), Argentaria, Caja España, Caja-
mar  … Geld afhalen lukt zowel met Maestro als met Eurocard/MasterCard en Visa.

Blokkeren betaalkaart
Iedere bank heeft voor het blokkeren van een betaalkaart een eigen telefoonnummer. 
Noteer dit nummer voordat je op pad gaat, plus je rekeningnummer en kaartnummer. 
Bewaar deze gegevens op een veilige plek en niet op dezelfde plaats als je betaalkaart.

Bij verlies of diefstal van je betaalkaart kun je terecht op de volgende telefoonnummers:

In België

american express card - T  (02) 541 
92 22 (Blue Card, Green Card, Gold Card), 
T  (02) 676 28 88 (Platinum Card) en 
o  americanexpress.be. 
mastercard - T  0800 1 5096, T  (070) 
34 43 44 en o  mastercard.com/be.
visa card - T  (070) 34 43 44 en o  visa.be. 

In Nederland

american express card - T  (020) 504 
80 00 en o  americanexpress.com/nether-
lands.
mastercard - T  042 75 66 90 en 
o  mastercard.nl.
visa card - T  0800 022 31 10 en o  visa.nl.



het oude centrum van madrid



XXX
Museo del Prado 168
Museo Centro de Arte 
Reina Sofía 177
Museo Thyssen- 
Bornemisza 181
Museo Naval 185
Plaza Mayor 193
Museo Arqueológico 
Nacional 225
Catedral de Nuestra  
Señora del Pilar, 
de Don Justo Gallego 232
El Monasterio de San 
Lorenzo de El Escoríal 239
La Casa del Labrador 247

El Escorial

Aranjuez

MADRID

MADRID
 3.273.000 INWONERS

 ‘Madrid: nueve meses de invierno, tres de infierno’
 ‘Madrid: negen maanden winter, drie maanden hel’
 Plaatselijk gezegde

Madrid zit vol tegenstrijdigheden en uitersten. In de zo-
mer wordt het net zo makkelijk 35 tot 40 °C zonder een 
zuchtje wind als dat het in februari -10 °C wordt. Het is 
een trotse stad en castiza (uit het goede hout gesneden), 
maar samen met Rome is het een van de meest vervuilde 
steden van Europa geweest. Heden ten dage adem je er 
vrijer en zijn de meeste gebouwen met veel zorg gereinigd.

‘Madrid me mata’ (Madrid vermoordt me) scandeer-
den de graffiti die je tijdens de Movida overal op de muren 
in de uitgaansbuurten aantrof. Het is waar, Madrid is do-
delijk … vooral voor feestnummers. Het bruisende nacht-
leven, de mensenstroom die ’s avonds de straten vult (de 
marcha) op het tijdstip dat een goede katholiek zijn ves-
pergebeden aanheft, zijn van die aard dat je er onmogelijk 
aan kunt ontsnappen. Het mag dan wel gek klinken, maar 
tot voor kort woonde 70% van de Spaanse jongeren onder 
de 27 jaar nog braaf bij mama en papa. De saamhorigheid 
binnen het gezin is bij uitstek de manier om de risico’s van 
de crisis en de stijgende levenskosten te overleven. Maar 
vergis je niet, de jonge Madrilenen zijn allesbehalve hui-
selijk van aard. Trouwens, het is de gewoonte om alle Ma-
drilenen jong te noemen, ook degenen die al een dagje 
ouder zijn. Reizigers die houden van een avondje stappen, 

MADRID EN OMGEVING
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R  Las Bravas (detailkaart d4, 121): Calle 
Espoz y Mina 13 T  91 521 35 07. Dag. geopend 
tot 23.30 u. Patatas Bravas voor € 4. ̀Dit is de bar 
die de bravas heeft uitgevonden. Bravas zijn 
dikke gefrituurde aardappelblokjes die worden 
gedipt in een licht pikante saus van mayonaise 
en tabasco. Een verkwikkende, niet al te verfijn-
de hap die hier indertijd ooit lekker moet ge-
weest zijn. Het recept werd over het hele schier-
eiland gekopieerd. Het restaurant even verderop 
in een doodlopende steeg, waar de oorsprong 
van de Brava ligt, vermelden wij hier niet. Het is 
er groezelig en de ontvangst is er routineus en 
niet erg vriendelijk. Dit barvormige filiaaltje met 
zijn hoge tafeltjes en toonbank lijkt daarentegen 
nog steeds populair! Maar goed, het is een insti-
tuut, aan jou om te oordelen.
R  Lateral (detailkaart d4, 122): Plaza de 
Santa Ana 12 T  91 420 15 82 :  lateral@ca-
denalateral.com e  Sol of Antón Martín. Dag. 
geopend 12.00-24.00 u, do.-za. tot 1.00 u. Tapas 
€ 3,50-6,50, een salade € 7. Dit is een miniketen 
met nog vier of vijf etablissementen elders in 
Madrid en meer bier- dan wijngericht. Met zijn 
geslaagde klassieke en meer originele snacks 
(zoetzout is tegenwoordig sterk in trek in Ma-
drid) valt hij in de smaak. Volgens sommigen zijn 
de snacks toch wat aan de karige kant. Troeven 

zijn ongetwijfeld de stijlvolle zaal met airco 
waar je een zitpauze kan inlassen op de lange 
zitbank die van diep in de zaal tot aan het uitge-
strekte terras op de Plaza loopt. De bediening is 
wat onverschillig.
R  Los Chanquetes (detailkaart d5, 142): 
Calle de Moratín 2 T  91 429 02 45 :  los-
chanquetes@yahoo.es e  Antón Martín. Geslo-
ten 10  dagen in aug. Geopend ma.-za., 8.30-
24.00 u. In het weekend en op feestdagen vanaf 
9.30 u. ‘s Middags doordeweeks menu € 10,50, 
in het weekend € 17. Raciones € 8-16. Bij ons 
valt dit typische, kleine bar-restaurant best in de 
smaak. Het heeft een vast klantenpubliek uit de 
buurt. De muren zijn er betegeld met azulejo’s en 
hangen vol posters en foto’s van corridas en tore-
ros (stierenvechters). Een gezellig optrekje om 
rustig, staand tapas te proeven aan de counter. 
Maar in een klein zaaltje worden ook eenvoudige 
gerechten uit een gezellige keuken opgediend. 

overdag oF ’S avondS

R  Taverna de dolores (detailkaart e5, 
125): Plaza de Jesús 4 T  91 429 22 43 e  Ato-
cha of Antón Martín. Dag. geopend vanaf 
13.00 u tot in de late uurtjes. € 2-3 voor tapas, 
kaas en vleeswaren vanaf € 9. Een van de oud-

het plaza de santa ana
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 DE PASEO DEL ARTE – TAPAS ETEN

ste etablissementen (1908) en een klassieker. 
Mooie voorgevel van keramiek. Er is een lange 
toonbank van marmer en houtsnijwerk en de 
kwaliteit van de tapas is verzekerd. Oude krui-
ken en flessen met flink wat roest sieren het in-
terieur op. Talloze snuisterijen hangen er aan de 
wand. De authentieke tapasbar (met een paar 
tafels) van de buurt. Een echt goed adres.
R  Cervecería Cervantes (detailkaart e4-5, 
132): Plaza de Jesús 7 (en Cervantes) T  91 429 
60  93 e  Antón Martín en Atocha. Dag. ge-
opend 12.00-24.00 u, behalve op zo.middag en 
in aug. Gerechten € 11-21. Dit is de grote con-
current van Dolores er vlakbij, maar de inrich-
ting is hier modern, met ongewone borden 
waarop levensgenieters staan afgebeeld. Hier 
zijn er heel wat tafels, waar je kunt aanschuiven 
om te genieten van de excellente tapas of racio-
nes (grotere porties) klaargemaakt met lekkere 
producten. Vooral garnalen en gamba’s en de 
kazen (vooral de torta de la Serena, een soort 
schapenroomkaas en specialiteiten uit Burgos 
en Ávila). Ook bekend vanwege zijn lekkere tap-
bier. Op zondagmorgen en elke eerste vrijdag 
van de maand kun je de menigte gelovigen ga-
deslaan die vanuit de kerk van Christus van Me-
dinaceli aan de overkant de bar binnenstroomt. 
Om nog een plaatsje te bemachtigen, kun je 
beter na de laatste zegen vertrekken!
R  Kaixo Taberna (detailkaart d4, 177): c/ 
Barcelona 12 T  91  523 21  33. Dag. geopend 
vanaf 12.00 u tot middernacht. € 15. Een kleine 
tapasbar met Baskische accenten op de kaart.   
Met ook de lekkere traditionele gerechten is het 
menu gevarieerder dan bij de buren. Bovendien 
een zorgvuldige presentatie. Zelfs een paar tafel-
tjes op het terras, maar dan moet je wel vroeg zijn.
R  Casa del abuelo (detailkaart d4, 123): 
Calle de la Victoria 12 T  91 000 01  33 
:  web@lacasadelabuelo.es e  Sol. Dag. ge-
opend 12.00-1.00 u. Tapas € 4-8. Dit is nog zo’n 
oud huis dat in 1906 werd gebouwd. In deze 
drukke straat komen de stamgasten graag de 
garnalen met knoflook proeven die voor je ogen 
worden gegrild of de morcilla uit Burgos (een 
soort bloedworst met rijst) en de huiswijn, die 
best meevalt qua prijs, maar sneller naar je 
hoofd stijgt dan je zou vermoeden. Je wordt be-

diend in een grote zaal met witte tegels en je 
eet rechtop, elleboog aan elleboog! Het eerste 
wat Andy Warhol deed toen hij in Madrid aan-
kwam, was hier de befaamde garnalen van het 
huis komen proeven. Nog een adres in dezelfde 
wijk: Casa del abuelo 2 (detailkaart d4, 
124): Calle de Nuñez de Arce 5 T  91  531 
07 91. Je staat hier minder opeengepakt dan in 
het vorige adres, maar het is niet minder lekker 
in dit smaakvolle rustieke interieur zonder tafels 
of stoelen. Ten slotte is er ook een vestiging in 
de wijk Salamanca (Calle Goya 57). 
R  Cervecería La abuela (detailkaart d4, 
126): Calle de Espoz y Mina 28 T  91  522 
79  50. :  antonio.labuela.al@gmail.com 
e  Sol. Op de hoek met de Calle de la Cruz. 
Dag. geopend, behalve op di. en in aug. Tapas 
€ 3-4. Een erg eenvoudige buurtbistro, met een 
moderne inrichting. Je zit hier rond een hoef-
ijzervormige toog, maar er zijn ook enkele tafel-
tjes om binnen of buiten te gaan zitten. De ta-
pas zijn hier verrukkelijk en vers en doen je 
likkebaarden en de lekkere huisgemaakte kro-
ketten kun je hier met een biertje doorspoelen. 
R  el encanto de Lope (detailkaart d5, 
152): Calle Lope de Vega 16 T  910 11 93 82 
:  elencantodelope@gmail.com Geopend di.-
zo. Een kleine schattige balie, waar Madrilenen 
en toeristen zij aan zij staan. De eigenaar 
springt gul om met zijn tapilla (rosbief), wat 
zeldzaam is in Madrid! Hier worden de met zorg 
gemaakte klassiekers voorgeschoteld. Wie wat 
verder naar binnen gaat, vindt er ook enkele ta-
fels in een klein, knus zaaltje. 

Rond de Calle de Alcalá
R  Casa manolo (detailkaart e4, 129): Calle 
Jovellanos 7 T  915 21 45 16 e  Sevilla. Dag. 
geopend 8.30-24.00  u, behalve op za.middag. 
Tapas maximaal € 8. Maaltijd à la carte € 25-30. 
Gesticht in 1896 is dit de informele kantine van 
het Spaanse Parlement, dat hier een steenworp 
vandaan ligt. Sinds meer dan een eeuw al is het 
hier dringen om de meest beroemde kroketten 
van Madrid te proeven. Daarnaast zijn hier nog 
twee specialiteiten: l’estofado de rabo de toro 
(ragoût van ossenstaart) en de bacalao à la viz-
caina (kabeljauw op zijn Baskisch).
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achtig landschap (in een mooi pijnbos dat is be-
zaaid met rotsblokken) en met als extraatje het 
gezang van de vogels! Schoon sanitair, restaurant, 
cafetaria, speelweide. Erg sympathieke ontvangst.
H  Albergue juvenil San Martín de Cas-
tañeda: Carretera Lago de Sanabria T  980 62 
20 53 :  smartincastaneda-ij@jcyl.es. Aan de 
rand van het dorp. Geopend febr.-sept. (soms 
okt.). Jeugdherbergkaart verplicht, maar die kun 
je ter plaatse kopen. Ongeveer € 10 voor jonge-
ren tot 30 jaar, € 13 voor alle anderen, ontbijt in-
begrepen. Kamers voor twee tot vier personen, 
sommige met eigen douche en wc. Basketbalter-

rein en zwembad. Probeer een kamer te krijgen 
met uitzicht op het meer. Een hele mooie jeugd-
herberg, vooral door de prachtige omgeving.

ETEN IN DE OMGEVING

R  La Terraza: langs de hoofdweg, 49361 Ga-
lende T  980 62 20 36. Geopend di.-zo. Jaarlijkse 
vakantie: half sept.-half okt. Menu’s vanaf € 11, 
hoofdgerechten € 10-17. Een goed restaurantje 
waar je kunt genieten van de lokale specialiteit: 
inktvis. Terras en restaurant met een heel leuk uit-
zicht. Als je gezicht het personeel aanstaat, word 
je vriendelijk ontvangen, anders niet … jammer!

SALAMANCA
 POSTCODE 37000 | 149.500 INWONERS

m  Een van de parels aan de Spaanse kroon, waar verschillende stijlen op harmonieuze 
wijze samengaan. Een klein Rome! Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen, maar 
dan wel een typisch Spaans Rome dat op 802 m hoogte op de Castiliaanse hoogvlakte 
ligt. Daar heeft de koude wind vrij spel tijdens de wintermaanden, in de zomer heerst 
hier de blakerende zon. Mei, juni, september en oktober zijn de beste maanden om te 
flaneren in de historische stadskern van Salamanca, die grotendeels is voorbehouden 
voor voetgangers en waar het gonst van de drukte.

De grote schrijver Miguel de Unamuno, die lange tijd rector was van de universiteit 
van Salamanca, zei over deze stad: ‘Het is een open en een vrolijke stad. De zon heeft de 
natuurstenen van de torens, tempels en paleizen een gouden gloed gegeven. De lichte, 
zachte natuursteen krijgt, door te oxideren, de vlammende kleur van oud goud. Als de 
zon ondergaat, is het een feest voor de ogen …’

Een feest dat wordt voortgezet in de kloosters met hun claustrums vol fraai bewerkte 
kapitelen, in de colleges, de romaanse kerken en tot in de grandioze dubbele kathedraal. De 
rijkdom aan platereske gevels en aan gebeeldhouwde details is ongelofelijk. Geen wonder dat 
Unesco deze stad op de Werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Acht eeuwen van kennis en uit-
wisseling hebben ertoe geleid dat Salamanca in het 2002 werd uitgeroepen tot Culturele 
hoofdstad van Europa. Salamanca kan niet alleen prat gaan op het historische prestige van 
haar universiteit en van de Spaanse gouden eeuw, tot op vandaag is dit een levendige, druk-
ke, jonge universiteitsstad. Een kwart van alle inwoners zijn studenten! Uiteraard is het 
nachtleven in Salamanca geen dooie boel … Begin je verkenningstocht langs de ontelbare 
cafés, bars en nachtclubs op het harmonieuze en altijd drukke Plaza Mayor.

Een beetje geschiedenis

‘Roma la chica’: het kleine Spaanse Rome
Het vroegere Helmantica wordt in 1085 bevrijd van de Moorse bezetting. In de 12de en 
13de eeuw groeit de bevolking gestaag, onder de bescherming van de militaire orden en 
van de clerus. In 1218 wordt in de stad een universiteit opgericht, een belangrijk politiek 
evenement: het is de eerste in het koninkrijk en een van de eerste van Europa (in feite werd 
ze overgebracht uit Palencia). Professoren en studenten genieten koninklijke privileges.
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De 16de eeuw is de Gouden Eeuw in Spanje, en ook Salamanca beleeft dan zijn gouden tijd. 
Karel V en Filips II zijn aan de macht in Europa en in de zojuist veroverde Nieuwe Wereld. 
Juan Vásquez de Coronada uit Salamanca verkent en verovert een deel van Centraal-Ameri-
ka. Die reislust heeft hij van geen vreemde, want zijn vader Francisco (ook uit Salamanca af-
komstig) verkende eerder al een groot deel van het zuidwesten van de huidige Verenigde 
Staten. Bovendien was hij de eerste Europeaan die de Grand Canyon in Colorado zag. In de 
16de eeuw worden dus overal in de stad nieuwe colleges, seminaries en paleizen gebouwd. 
Deze laatste zijn vaak geïnspireerd op de Italiaanse renaissance. De belangrijke families die 
betrokken zijn bij de ontdekking van de Nieuwe Wereld, hebben in Salamanca een stekje, ook 
al doen ze hun eigenlijke zaken in Sevilla. In diezelfde periode wordt ook de nieuwe kathe-
draal gebouwd, tegen de oude aan, en verder ook meerdere kloosters en de Escuelas Menores.

Napoleon verovert Salamanca
Generaal Junot wordt er door Napoleon op uitgestuurd om Portugal te veroveren en 
neemt onderweg, op 12 november 1807, ook Salamanca in. Minder dan vijf jaar later en 
ondanks de versterking van de kloosters tot forten, worden Napoleons troepen op 
21 juli 1812 verslagen in de veldslag bij Arapiles, doordat Wellington de Spanjaarden een 
handje komt helpen. Lord Wellington wordt benoemd tot burggraaf van Talavera en 
hertog van Ciudad Rodrigo. Deze Britse held wordt bewonderd door de Spanjaarden en 
daarom heeft hij tegenwoordig, als enige buitenlander, een gebeeldhouwd medaillon 
met zijn afbeelding op de arcaden van de Plaza Mayor.

salamanca

A  Nuttige adressen 
I1 Bureau voor Toerisme
W 4 ComeON 
5 Avis 
6 Europcar en Hertz
7 Bikecicletas Salamanca 

H  Slapen 
10 Hostal Escala Luna en Hostal Sara 
11 Albergue juvenil Salamanca 
12 Microtel Placentinos 

 Vervolg legenda op blz. 352
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13 Apartahotel El Toboso 
14 Erasmus Home-International Hostel
15 Hostal Concejo 
16 Albergue juvenil Lazarillo de Tormes 
17 Pensión Estefanía 
18 Hostal Catedral 
19 Pensión Salamanca 
20 Salamanca Suites 
21 Hostal Plaza Mayor 
22 Casa Vallejo 
23 NH Palacio de Castellanos 
24 Revolutum Hostel 
25 Pensión Los Angeles 
26 Torre del Clavero 
27 NH Puerta de la Catedral 
28 Alda Centro
29 Hotel Aragón
48 Vega Room Mate

R  Eten
30 Isidro 
31 Bar Bambu 
32 Bar Momo 
33 Café Real 
35 Le Sablon 
36 Taberna Galatea 
37 Delicatessen 
38 La Cocina de Toño 
39 Taberna Celta 
40 Casa Paca en Rio de la Plata
41 El Alquimista 
42 Las Tapas de Gonzalo en Gastrobar La Tentazión
43 Valencia
46 Restaurante Lis 
47 Restaurants van de Calle Van Dyck

Q  Koffie of chocolademelk drinken,  
zoetigheden eten

44 Café Novelty 
45 Chocolatería Valor
 
D  Iets drinken, uitgaan 
50 Pub O’Hara 
51 Tio Vivo 
54 El Puerto de Chus 
55 El Savor 
56 Hernández y Fernández
58  Potemkim 
59 Capitán Haddock 
60 Erasmus Bruin Café 
63 Vinodiario Vinoteca y degustación 
64 Café Bar Juanita 
65 Café Corrillo 
66 Perla Negra 
67 Saint Patrick’s Museum 
68 La Chupitería 
69 La Imprenta 
70 Chupitería Daniel’s 

E  Dansen 
71 Clavel 8 
72 Submarino 
73 Gatsby 
74 Camelot en La Hacienda

X  Wat is er te zien?
90 Casa de las Muertes (huis van de doden)
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Salamanca onder invloed van de Europese en Japanse jeugd
Na de toetreding van Spanje tot de Europese Unie is de goede faam van de universiteit 
van Salamanca onder de Europese intellectuelen en universiteiten weer in ere hersteld. 
Jongeren uit diverse landen kunnen er komen studeren, dankzij het Erasmusprogram-
ma. De reputatie van de stad is grensoverschrijdend, zelfs tot ver buiten Europa. In Japan 
wordt Salamanca beschouwd als de stad waar men het beste castellano spreekt. Boven-
dien zou de stad ook boven aan de peilingen staan als het gaat om de levenskwaliteit. 
Niet te groot, niet te duur, geen stedelijke problemen (vervuiling, files, stress en onveilig-
heid) in tegenstelling tot Madrid …. Genoeg redenen om in Salamanca te (ver)blijven!

AANKOMST EN VERTREK

MET DE BUS

O  Busstation (buiten plattegrond, via A1): 
Avenida Filiberto Villalobos 71-85 T  923 23 67 17 
o  estacionautobusessalamanca.es. Ongeveer 1 km 
van de Plaza Mayor (bus 4 of bus 13 naar de Plaza 
de España). Volautomatisch bagagedepot ter hoogte 
van de bushaltes. Pinautomaat. Toeristische infobalie 
in juli-aug.
• Busmaatschappij Auto-Res (T  902 02 09 99 
of 923 23 22 66, o  avanzabus.com) bedient de 
hieronder genoemde plaatsen (de exacte dienst-
regeling staat op hun website):
• Ávila: in beide richtingen dagelijks minstens 
4  bussen, 6.30-20.30  u, en tot 6  bussen op vr., 
mooi verspreid over de dag. Reistijd: 1½ uur.
• Madrid: vanuit Madrid (estación Sur) minstens 
om het uur een bus, 7.00-22.00 u (8.00-23.00 u op 
zo.). In de richting van Madrid eveneens bussen 
om het uur, 6.00-21.30 u (vr. en zo. tot 22.00 u). De 
express doet er 2½ uur over. Ongeveer 6 bussen 
per dag rijden rechtstreeks naar de luchthaven 
van Barajas, 7.00 (8.00 u op zo.)-19.00 u vanaf Sa-
lamanca, 9.00-22.00 u in de omgekeerde richting. 
Heel praktisch!
• Segovia: vanuit Segovia dagelijks 2 bussen, ma.-
vr. 7.30 u en 14.00 u, za., zon- en feestdagen 9.00 u en 
18.00 u; vanuit Salamanca vertrek ma.-vr. 6.30 u en 
13.15 u, za., zon- en feestdagen 8.30 u en 17.30 u. 
Reistijd: 2½-3 uur (via Ávila).
• Valladolid: in beide richtingen rijden dagelijks 
6-7 bussen, vanuit Salamanca 6.30-21.30 u (za. 9.00-
20.30  u, zo. 9.00-22.30  u); vanuit Valladolid 7.00-
21.30 u (za. 9.00-20.30 u, zo. 9.00-22.00 u). Reistijd: 
1 u en 20 min-1 u en 40 min.
• Andere busmaatschappijen brengen je naar de 
volgende plaatsen:

• Alba de Tormes: ongeveer 15 bussen per dag 
met Moga (T  923 24 46 41), 6.45-22.30 u; op za. 
6 bussen, op zo. 5).
• Burgos: 3 bussen per dag met Alsa (T  902 42 
22 42; o  alsa.es), omstreeks 9.30  u, 12.00  u, 
15.30 u. Op zo. slechts 2 bussen (9.30 u en 15.30 u), 
op vr. 4 bussen. Reisduur: 3 u en 50 min.
• Ciudad Rodrigo: met El Pilar (T  923  22 
26  08; o  elpilar-arribesbus.com), 11-13  bussen 
per dag op weekdagen, 6 op za., 4 op zo. Reisduur: 
ongeveer 1½ uur.
• Zaragoza: 2 bussen per dag, omstreeks 10.00 u 
en 20.00 u, met Renfe Iñigo (o  renfeinigo.com). 
Reistijd: ongeveer 6½ uur.
• Zamora: minstens 14 bussen per dag met Za-
moraSalamanca (T  980 52 17 63; o  zamorasa-
lamanca.es), 6.55-21.40 u (waarvan de helft express). 
Ongeveer 10 bussen op za., 9.00-20.30 u (2 express) 
en 6 bussen op zo., 11.15-22.15 u (1 express).
• Portugal: 1 bus per dag, omstreeks 12.45 u, met 
Alsa, naar Lissabon, en nog een andere, op hetzelf-
de tijdstip, naar Porto. De 1ste bus rijdt via Coimbra 
en Fatima en ze komen allebei in Ciudad Rodrigo. 
Reisduur: 10½ uur naar Lissabon, 6 uur naar Porto.

MET DE TREIN

Voor de steden die we hieronder vermelden, is de 
trein over het algemeen praktischer dan de bus.
S  Treinstation RENFE (buiten plattegrond, 
via C1): Paseo de la Estación T  902 320 320 of 
902 24 02 02 o  renfe.com. Ongeveer 1 km van 
de Plaza Mayor. Tijdens de zomer is hier een toe-
ristische infobalie geopend. Pinautomaat. Opge-
let, de trein stopt bij twee haltes in Salamanca, de 
dichtste bij het centrum is ‘Salamanca la Alame-
dilla’. Je kunt daar echter niet opstappen of een 
kaartje kopen, enkel uitstappen als je aankomt 
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vanuit Madrid. Aan het hoofdstation kun je ook 
bus 1 nemen naar de Plaza Mayor, ma.-vr. om de 
15-20 min, za., zon- en feestdagen om het halfuur 
(of 15 min te voet). Bus 11 rijdt langs de boule-
vards om het historische centrum heen.
• Ávila: dagelijks 9-10  treinen, 4.50-20.00  u 
(7.00-23.10  u vanuit Ávila). Ongeveer 1  u en 
10 min-1½ uur reistijd.
• Burgos: slechts 1 rechtstreekse trein, ‘s nachts 
en dus niet echt praktisch. Vertrek in Burgos om 
22.00 u, in Salamanca om 4.55 u. De rit duurt on-
geveer 2½-3 uur.
• Ciudad Rodrigo en Portugal: 1 trein ‘s nachts 
(1.00 u). 1¼ uur reistijd naar Ciudad Rodrigo, 7½ uur 
naar Lissabon (6½ uur in omgekeerde richting). Van-
uit Lissabon vertrekt de trein omstreeks 21.00 u (hal-
te in Ciudad Rodrigo tegen 4.00 u).
• Madrid (Chamartín): in beide richtingen rij-
den dagelijks 7-8 treinen, 8.30-21.50 u vanaf Ma-
drid, 4.50-20.00  u vanuit Salamanca. Ongeveer 
2½ uur reistijd.
• Valladolid en Palencia: dagelijks 6  treinen 
naar Valladolid, 6.00-20.50  u, waarvan er één 
doorrijdt naar Palencia (omstreeks 14.15 u). De rit 
duurt respectievelijk 1½ en 2 uur.
• Irún-Hendaye: dagelijks 1 trein om 4.56  u. 
Aankomst om 11.28 u.
• Ook treinen naar Vitoria-Gasteiz.

MET HET VLIEGTUIG

L  Luchthaven van Matacán (buiten platte-
grond, via B3): ongeveer 15 km van de stad, via de 
weg naar Ávila (N 501). Langs de autosnelweg afrit 
A50 nemen T  923 32 96 00 of 913 21 10 00. Op 
deze kleine, bijna verlaten luchthaven vertrekken 
vluchten naar Barcelona en Palma, met de lucht-
vaartmaatschappij Air Nostrum (o  airnostrum.es). 
Tijdens de zomer komen daar nog enkele andere 
(Spaanse) bestemmingen bij. Bussen naar het bus-
station, in functie van de vluchten (T  923 23 99 81). 
Tarief: € 3. Met een taxi moet je rekenen op € 30-35.

NUTTIGE ADRESSEN

TOERISTISCHE INFORMATIE

I  Stedelijk Bureau voor Toerisme en Bu-
reau voor Toerisme van Castilië-León (plat-

tegrond B2, 1):  Plaza Mayor 32 T  923 21 83 42 
o  turismocastillayleon.com o  salamanca.es. 
Geopend ma.-vr. 9.00-14.00 u, 16.30-20.00 u (16.00-
18.30 u in de winter), za. 10.00-20.00 u (18.30 u in de 
winter) en zo. 10.00-14.00 u. De zomerse dienstrege-
ling duurt van Pasen tot okt. Heel goede stadsgids 
met plattegrond (€ 1), culturele agenda en veel infor-
matie. Je kunt hier de SalamancaCard kopen, waar-
mee je gratis binnen mag in de meeste musea en 
bezienswaardigheden en die recht geeft op kortin-
gen en voordeelaanbiedingen bij meerdere partners. 
De kaart kost € 19 voor 24 uur en € 23 voor 48 uur; er 
zit een audiogids bij (meertalig) en een plattegrond 
van de stad o  salamancacard.com. Alternatief 
verkooppunt op nr. 14 van de Plaza Mayor, eveneens 
met bekwaam en vriendelijk personeel (meertalig).
• Rondleidingen door Salamanca: T  629 40 
73 00 of 609 48 65 44. Informatie bij het gemeen-
telijke Bureau voor Toerisme. De rondleidingen 
duren 2 uur en kosten € 20 (toegangsprijs monu-
menten inbegrepen).
• Ander internetadres: o  salamancaturismo.
com.

POST, INTERNET, TELEFOON EN 
DIENSTEN

Aan de Plaza Mayor is er gratis wifi, maar het 
werkt niet altijd (je maakt de meeste kans als je 
dicht bij het Bureau voor Toerisme staat).
B  Postkantoor (correos, plattegrond C1-2): 
Gran Vía 25-29. Geopend ma.-vr. 8.30-20.30 u, za. 
9.30-14.00 u.
W  ComeON (plattegrond B2-3, 4): Calle de los 
Palominos 21 o  2ndhomecafe.com. Dag. geopend 
10.00  u (12.00  u za., zon- en feestdagen)-24.00  u. 
Internet en een heleboel aanverwante diensten. 
Goedkoop.
U  Taxi’s: T  923 25 00 00.
A  Ziekenhuis (plattegrond A1-2):  Paseo de 
San Vicente  58 T  923 29 11 00. Noodnummer 
T  112.

AUTO- EN FIETSENVERHUUR

q  Avis (plattegrond C2, 5):  Paseo Canale-
jas  49 T  923 26 97 53. Geopend ma.-vr. 8.30-
13.30 u, 16.00-19.00 u; za. 9.00-13.00 u.



356
CA

ST
IL

LI
Ë

q  Europcar (buiten plattegrond, via C1, 6): 
Paseo Estcación  133-135 T  923 25 02 70. Ge-
opend ma.-vr. 9.00-13.30 u, 16.30-20.00 u; za. 9.00-
13.00 u. Rechts als je uit het station komt (tegen-
over de Lidl).
q  Hertz (buiten plattegrond, via C1, 6): Cen-
tro comercial Vialia, Paseo Estcación T  923 24 
31 34. In het station, naast de infobalie. Geopend 
ma.-vr. 9.00-14.00 u, 16.30-20.30 u; za. 9.00-14.00 u, 
17.00-20.00 u.
q  Bikecicletas Salamanca (plattegrond 
A2, 7): Calle Traviesa 18-20 T  923 21 69 40 of 
699  21 09  39 o  bikecicletassalamanca.com. 
Dag. geopend 9.30-14.00 u, 16.30-20.30 u. Reken 
op € 5 per uur (€ 15 voor 4 uur, € 22 voor een volle 
dag). Ook elektrische fietsen, tandems, mountain-
bikes en alle accessoires. Uitstekend materiaal, 
echt professioneel!

SLAPEN

In het stadscentrum ontbreekt het zeker niet aan 
pensions. Toch doe je er goed aan te reserveren, 
vooral in het weekend, want dan is vaak alles 
volgeboekt.

CAMPINGS

C  La Capea (buiten plattegrond, via B1): 
aan de N 630, ter hoogte van km 333 T  923 25 
10 66 en 653 10 91 76 :  info@campingsala-
mancalacapea.com o  campingsalamancala-
capea.com. Langs de weg naar  Zamora, 6,5 km 
van Salamanca, links aan de rand van Aldease-
ca de la Armuña (bus 17 rijdt om het uur, halte 
500 m van de camping). Geopend 1 april-30 sept. 
Reken op ongeveer € 18 voor 2  personen met 
tent en auto. Ook houten minibungalows (een-
voudig, maar netjes en goed uitgerust, met 
magnetron en koelkast): € 39 voor 2 personen. 
Wifi. Deze kleine, familiale camping is niet spik-
splinternieuw, maar de ontvangst is vriendelijk, 
de staanplaatsen bieden veel schaduw en de 
sfeer is veel intiemer dan in de meeste Spaanse 
camperfabrieken. Warm water en zwembad 
(open in juli en augustus). Wasmachine, tafel-
tennis, fietsverhuur, kleine supermarkt, bar en 
restaurant. Een klein beetje lawaai van de weg 

op de achtergrond. Vooral aanbevolen voor wie 
met een tent reist.
C  Camping Regio (buiten plattegrond, via 
B3): in Santa Marta de Tormes (37900) T  923 
13 88 88 :  reception@campingregio.com 
o  campingregio.com. 4 km van Salamanca in 
de richting van Ávilla via de N 501. De camping 
ligt aan de rand van het dorp. Meld je aan in het 
gelijknamige hotel. Bus om het uur (7.15-24.00 u 
vanuit Salamanca, 7.00-23.30 u vanaf de cam-
ping, op za. en zo. vertrekt de 1ste bus later), 
halte ‘Regio’. Reken op ongeveer € 20 voor 
2 personen met tent en auto. Vijfpersoonsbun-
galows vanaf € 86. Wifi. Maakt deel uit van een 
groot complex. Alle voor- en nadelen van een 
sterk georganiseerde camping. De grasvelden 
bieden redelijk wat schaduw. Perfect in het tus-
senseizoen, als er niet te veel volk is, maar een 
beetje te groot en te druk in de zomer. Je mag 
zelf je staanplaats kiezen. Mooie bungalows 
(vier tot vijf personen). De infrastructuur is pri-
ma en er zijn veel voorzieningen: café, restau-
rant met terras, kruidenierszaak, tennisbaan, 
zwembad (geopend juni-sept.) met pierenbadje 
voor de kinderen, heel veel douches, onberispe-
lijk sanitair enzovoort. In de buurt zijn er super-
markten.

JEUGDHERBERGEN

H  Albergue Juvenil Lazarillo de Tormes 
(buiten plattegrond, via A3, 16): Calle Lagar, 
37008 T  923 19 42 49 :  info@alberguemu-
nicipalsalamanca.com o  alberguemunicipal-
salamanca.com. Het hele jaar door dag. geopend. 
Om er te komen: ongeveer 20-25 min lopen van 
het centrum, of neem je bus 1, 5, 8 of 11; nacht-
bus tot 3.30 u. Voor personen tot 30 jaar betaal je 
ongeveer € 16 voor een overnachting, daarboven 
€ 19, inclusief lakens en ontbijt. Halfpension kost 
ongeveer € 22 tot 30 jaar, € 26 daarboven. Garage 
€3, maar je kunt vrij makkelijk parkeren in de 
straat. Fietsenverhuur (€ 1,50). Internet, wifi. In 
dit grote, functionele gebouw van baksteen zijn 
drie  tweepersoonskamers ingericht, naast kleur-
rijke slaapzalen met vier tot tien bedden. Alle ka-
mers zijn voorzien van badkamer, airco en verwar-
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SLAPEN

ming. Grote luxe dus! Prima onderhouden en 
goed uitgerust: wasmachines, droogkasten, zit-
hoek met tv, dvd-speler en muziekinstallatie, tuin-
tje enz. Er zijn kastjes, maar zonder hangslot. Er 
worden uitstapjes in de omgeving georganiseerd 
en de mogelijkheid bestaat om te gaan bergbe-
klimmen, wildwaterkanoën enzovoort. Je wordt 
dag en nacht op een levendige en vriendelijke 
manier verwelkomd, wat altijd zeer aangenaam 
is. De jeugdherberg is niet centraal gelegen, maar 
heeft vele andere troeven.
H  Erasmus Home-International Hostel 
(plattegrond B2, 14): Calle Jesús 18 T  923 
71 02 57 :  info@erasmushome.com o  eras-
mushome.com. V  Reken op ongeveer € 16 
voor een overnachting, afhankelijk van het com-
fort, tweepersoonskamer met badkamer € 42. 
Wifi. Een kleine, particuliere jeugdherberg met 
negen  kamers waarvan een  tweepersoonska-
mer. Heel goed gelegen, rustig, intiem en com-
fortabel. De kamers zijn niet groot, heel netjes 
en kleurrijk, met stapelbedden van licht hout en 
lockers. In de kelderverdieping vind je een 
mooie keuken en een wasserette (droogkast). 
De sympathieke ontvangst en de toffe sfeer 
krijg je er gratis bij. Reserveren aanbevolen in 
het seizoen.
H  Albergue juvenil Salamanca (platte-
grond C3, 11): Calle Escoto 13, 37008 T  923 
26 91 41 :  info@alberguesalamanca.com 
o  alberguesalamanca.com. 10 min lopen van 
de Plaza Mayor. Dag en nacht geopend. Reken 
op ongeveer € 14 voor een overnachting in een 
slaapzaal met 10 tot 20 bedden, ontbijt € 2,40 
(niet altijd beschikbaar). Wifi. Deze kleine 
jeugdherberg heeft een goede ligging (rustige 
wijk en straat) en wordt gerund door een gast-
vrije ploeg. Goed onderhouden, gemengde 
slaapzalen met stapelbedden, lakens zijn voor-
handen. Wasmachine en droogkast, brandkast, 
fietsenstalling … Het enige minpunt: de slaap-
zalen zijn een beetje te klein als je het aantal 
slapers per vierkante meter in acht neemt, en 
zelfs al hebben ze allemaal een douche en een 
wc, dat is vrij weinig voor het aantal personen. 
Vermijd het bijgebouw, dat heel wat minder 
goed onderhouden is.

H  Alda Centro (plattegrond C1, 28): Paseo 
de Las Canalejas  14, 37001 T  923 26 10 36 
:  aldacentrosalamanca@aldahostels.es 
o  aldacentro.es. Het hele jaar geopend. Reken 
op € 12-17 voor een overnachting in een slaapzaal 
met 4 tot 6 bedden, afhankelijk van het seizoen; 
tweepersoonskamers € 26-43; ontbijt inbegrepen. 
Wifi. Deze kleine, particuliere jeugdherberg maakt 
deel uit van een keten. Niet ver van het centrum. 
De heel eenvoudige, maar kleurrijke kamers zijn 
onberispelijk netjes. Stapelbedden van blank hout, 
wasmachine en droogkast, lockers, uitgeruste 
keuken. Gratis fietsenstalling.

GOEDKOOP TOT DOORSNEEPRIJS
(minder dan € 70)

H  Pensión Estefanía (plattegrond B2, 17): 
Calle Jesús  3-5, 37002 T  923 21 73 72 of 
620  90 90  72 :  info@pensionestefania.es 
o  pensionestefania.es. Tweepersoonskamers 
€ 33-35. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Wifi. 
Van ver herkenbaar aan de fleurige balkons in 
gotische stijl. Perfect gelegen, vlak bij de Casa 
de las Conchas. Een bescheiden pension met 
kleine, nette, ouderwetse kamers met gebor-
duurde kleedjes op de nachtkastjes. Geen en-
kele charme, maar elke kamer heeft een eigen 
badkamer, en de prijs is heel aanlokkelijk voor 
deze ligging.
H  Pensión Salamanca (plattegrond B2, 
19): Calle Meléndez 1, 37002 T  923 21 43 33 
of 601 06 98 68 :  info@pensionsalamanca.
com o  pensionsalamanca.com. Bij de Plaza 
Mayor, op de 2de verdieping. Tweepersoonska-
mers € 27-45, met wastafel of badkamer, drie-
persoonskamers € 40-55. Wifi. Kleine, nette ka-
mers (met tv en dubbele beglazing) en een 
goede ontvangst. Interessante tips om de stad 
te verkennen. Toch een beetje lawaaiig.
H  Hostal Escala Luna (plattegrond B2, 
10): Calle Meléndez 13, 37002 T  923 21 87 49 
:  info@escalaluna.com o  hotelescalaluna-
salamanca.com. Jaarlijkse sluiting: 15  dec.-
15 jan. Op de 1ste verdieping. Tweepersoonska-
mers met of zonder eigen badkamer € 30-38, 
€ 52 in het hoogseizoen en op feestdagen; drie-


