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Tijdens de Feria de Abril 
staat Sevilla een week lang 
in het teken van feest. 



Praktische info
AANKOMST EN VERTREK
Met het vliegtuig
De volgende maatschappijen 
vliegen op Sevilla vanuit   
België en/of Nederland:
 - KLM: o  klm.com.
 - Brussels Airlines:  
o  brusselsairlines.com.

 - Iberia: o  iberia.be en  
o  iberia.nl.

 - Ryanair: o  ryanair.com/nl.
 - Transavia: o  transavia.com.
 - Vueling: o  vueling.com.

 - L  Luchthaven San Pablo 
(buiten plattegrond via 
G2): T  954 44 92 20 
o  aena.es. Ligt 12 km van 
Sevilla (volg snelweg A4/E5). 

 - I  Bureau voor Toerisme: 
in de aankomsthal van de 
luchthaven, net na de 
 bagageband T  954 78 20 35. 
Geopend ma.-vr. 9.30-
19.30 u; za.-zo. 9.30-15.00 u. 
Veel informatie, goede 
 ontvangst.

ABC van Sevilla
 - Bevolking: 700.170 inwoners
 - Postcode: 41000.
 - Statuut: hoofdstad van Andalusië
 - Munteenheid: euro
 - Officiële taal: Castiliaans
 - Regering: sinds juli 2015, Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE).

 - Inflatie: -0,42 % (in Spanje, augustus 2015)
 - Werkloosheidscijfer: 31 % (tegenover 21 % in Spanje, 
4de trimester van 2015)

Praktische info 15 



In Hotel Casa 1800 wacht 
je een hartelijke ontvangst. 
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Slapen
Een kamer vinden in Sevilla is geen probleem, zeker niet als je 
’s ochtends vroeg op zoek gaat. Alleen tijdens de Semana 
Santa en tijdens de Feria is het heel moeilijk om een hotel 
te vinden, als je niet maanden van tevoren hebt gereserveerd. 
De prijzen schommelen met het seizoen met topprijzen tijdens 
de temporada super alta. Je betaalt dan het dubbele en soms 
wel drie keer meer dan de normale tarieven. Als er slechts één 
prijs is vermeld, betekent dit dat de zaak het hele jaar door de-
zelfde prijs hanteert, behalve tijdens de Semana Santa en de 
Feria.
We vermelden hierbij ook nog dat het ontbijt meestal niet is 
inbegrepen bij de prijs van de kamer. Vaak wordt er geen ont-
bijt geserveerd, alleen in hotels met een zekere status.

Santa Cruz

H  PENSIÓN DOÑA TRINIDAD 
(detailkaart E4, 35)
Calle Archeros 7 
T  954 54 19 06 
W  pensiondonatrinidad@
gmail.com 
o  pensiondonatrinidad.es.
V  Tweepersoonskamer met 
badkamer en airco € 50-60, af-
hankelijk van het seizoen (er is 
één kamer die minder duur is, 
maar die heeft geen eigen 

badkamer). Wifi (niet overal). 
Dit mooie, volledig geelge
kleurde familiepension ligt  
aan het einde van een vredig 
 straatje, aan de rand van het 
centrum. Aangename kamers 
met een onberispelijke bad
kamer. Neem bij voorkeur een 
kamer op de tweede verdie
ping, onder het lichte glazen 
dak van de patio. Mooi, zonnig 
terras op het dak, vanwaar je 
een glimp kunt opvangen van 
de Giralda onder het genot van 



De belangrijkste  
bezienswaardigheden



Santa Cruz 87 

Santa Cruz
Het historische centrum en het kloppende hart van de stad. 
Deze wijk strekt zich uit tot het oosten van de kathedraal en 
bestaat uit een netwerk van straatjes met fleurige balkons, 
mooi versierde gevels en lome patio’s … Dit is de Judería, de 
vroegere joodse wijk. De buurt is bovendien ideaal gelegen, 
dicht bij het Alcázar. Keerzijde van de medaille zijn de horden 
toeristen en de restaurants die bevolkt worden door grote 
groepen. 

XXX  m  CATEDRAL 
(detailkaart D4)
Plaza Virgen de los Reyes 
T  954 21 49 71 o  catedraldesevilla.es 

V  Geopend ma. 11.00-15.30 u, di.-za. 11.00-17.00 u; zon- en feest-
dagen 14.30-18.00 u. Juli-aug. beperkte openingstijden. Gesloten 
op 1 en 6 jan., 2 en 4 april, 10 juni, 15 aug., 8 en 25 dec. Toegang 
(gecombineerd met de Giralda en de kerk San Salvador): € 9; € 4 
voor studenten tot 26 jaar en voor 65-plussers; gratis voor jonge-
ren tot 14 jaar, werkzoekenden en gehandicapten. Gratis toegang 
ma. 16.30-18.00 u (reserveer minstens een week van tevoren via 
W  reservas@catedraldesevilla.es). Audiogids € 3, maar die is 
niet geweldig. Reken in het hoogseizoen op ten minste 20 min. 
wachttijd. Online reserveren kan op o  reservas.cubiertasdela-
catedral.com. Probeer rond 14.00-15.00 u te komen, dan is het 
minder druk. Zoals vele andere katholieke kerken in de streek 
werd ook de kathedraal van Sevilla gebouwd op de plaats van een 
moskee, in dit geval die van de Almohaden uit de 12de eeuw. Uit 
deze tijd dateren alleen nog de Giralda en enkele muren. In 1248 
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werd Sevilla heroverd door Ferdinand III van Castilië en in de 
15de  eeuw werd de grote moskee omgebouwd tot een giganti-
sche kathedraal als symbool van de christelijke overwinning op de 
islam. De kathedraal is de op twee na grootste ter wereld (na de 
Sint-Pieter in Rome en Saint-Paul’s in Londen). 
Je komt binnen via de Puerta de San Cristóbal en het bezoek 
begint bij het Plaza del Triunfo, aan de zuidkant van het gebouw. 
Eenmaal binnen voel je je enigszins verloren. De kerk is gigan-
tisch: 130 m lang, 76 m breed en gewelven tot 56 m hoog! De 
maten zijn trouwens een ruwe schatting, want iedere keer als de 
kathedraal wordt opgemeten zijn ze weer anders. 

Meteen als je binnenkomt, zie je het Mausoleo de Colón (het 
grafmonument van Christoffel Columbus). Zijn stoffelijke resten 
werden aan het eind van de 19de eeuw overgebracht uit Havana. 
Het graf wordt gedragen door vier ridders, die de vier grote 
Spaanse koninkrijken vertegenwoordigen.
In de Sacristía de Los Cálices, links van het grafmonument, 
bevindt zich een werk van Goya dat de heiligen Justa en Rufina 
voorstelt, twee pottenbaksters die in de 3de eeuw als martelaar 
stierven. Volgens de legende daalden zij tijdens een aardbeving 

Columbus: een Genuees of een Spanjaard 
In 2003 werd een reeks DNA-tests gehouden op het stoffe-
lijk overschot in Sevilla, met de hulp van de FBI (!). Het DNA 
werd vergeleken met dat van de zoon en de broer van Co-
lumbus, van wie de graven met zekerheid bekend zijn. Uit 
de resultaten bleek dat de man in het Sevilliaanse graf wel 
degelijk onze dierbare Christoffel is. Volgende punt van on-
derzoek: de geboorteplaats van Columbus.
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in de 17de eeuw af uit de hemel om de Giralda te steunen en te 
verhinderen dat hij instortte.
Daarnaast in de Sacristía Mayor, in plateresco (uit de renais-
sance) met mooi stucwerk, bevindt zich de kerkschat met voor-
namelijk de zilveren monstrans van Juan de Arfe, een stuk edel-
smeedwerk in renaissancestijl van meer dan 300 kg, de sleutels 
van Sevilla uit de 18de  eeuw, een drieluik van Alfons X uit de 
8ste eeuw en een kleurig schilderij, de Virgen de las Batallas, van 
de School van Reims, eveneens uit de 8ste eeuw. Ook niet te mis-
sen is de Santa Teresa van Zurbarán.
Loop door naar de Sala Capitular (kapittelzaal), een ruimte met 
een verrassend perspectief. Ze werd voltooid in 1592. De koepel 
is versierd met acht heiligen, geschilderd door Murillo. Let op La 
Inmaculada, een van zijn meesterwerken, boven de stoel van de 
aartsbisschop.

Het graf van Columbus, 
gedragen door vier ridders
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XX  PLAZA DE ESPAÑA 

(plattegrond E5)
Dag. geopend 8.00-22.00 u (tot 24.00 u in de zomer). Het weidse, 
grandioze Plaza de España vormt een halve cirkel van 200  m 
doorsnee, met daarin de sierlijke paviljoens ter gelegenheid van 
de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling van 1929. De elegante 
paviljoens zijn gebouwd van degelijk materiaal: baksteen, azule-
jo’s, natuursteen. Het was duidelijk de bedoeling om iets blij-
vends te scheppen. En dat is ook gelukt, want ieder weekend 
komen duizenden inwoners van Sevilla hier wandelen langs de 
arcades, de fonteinen en de bruggetjes. Je ziet hier 48 banken 
met azulejo’s uit Triana. Ze stellen de verschillende Spaanse pro-
vincies voor (in alfabetische volgorde van links naar rechts) met 
episoden uit hun geschiedenis. De vier sierlijke bruggen symboli-
seren de vier Spaanse koninkrijken: Castilla, Aragón, León en 

De banken op het Plaza de España zijn versierd met azulejo’s. 
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Navarra. Je kunt roeibootjes huren (€ 5; 35 min; maximaal 4 per-
sonen) of motorbootjes (€ 11; 15  min; maximaal 12  personen) 
rondom het plein. Star Wars  II: Attack of the Clones werd hier 
opgenomen en het Plaza de España diende ook al als decor voor 
de film Lawrence of Arabia van David Lean. Van die laatste film 
werden trouwens meer scènes opgenomen in Sevilla.

X  Een van de paviljoens (tussen de Puerta de Aragón en de Torre 
Norte) herbergt het MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE SEVILLA. 
Geopend di.-vr. 9.00-14.00 u, za. 10.00-14.00 u. Gratis. De militai-
re geschiedenis van de streek, en soms zelfs van Spanje, wordt 
hier behandeld op twee verdiepingen. Je vindt hier de grote klas-
siekers zoals uniformen uit verschillende perioden, belangrijke 
vredesverdragen en alle mogelijk denkbare wapenrusting. In de 
kelder is een heel belangrijke afdeling ondergebracht over militai-
re bouwkunde, van het bouwen van drijvende bruggen tot aller-
hande communicatiemiddelen (ook de modernste) tot meetin-
strumenten. Een klassieke maar geslaagde museum indeling. 
Helaas is de informatie alleen in het Spaans.

XX  Het Plaza de España mondt uit in het PARQUE MARÍA LUISA 

(plattegrond D-E5-6; dag. geopend 8.00-22.00 u (24.00 u in de 
zomer), uitgestrekte en weelderige tuinen die in 1929 aangelegd 
en ontworpen werden door de Fransman Forestier. Het is een 
oase van groen met kwetterende vogels, verborgen fonteintjes en 
vijvers met schattige bruggetjes. In de zomer is het heerlijk wan-
delen in de schaduw van de sinaasappelbomen, de palmen en de 
eucalyptussen. Loop zeker eens langs de indrukwekkende pavil-
joenen aan de Paseo de las Delicias. Verscholen achter de palmen 
liggen de prachtige herenhuizen van de rijke families van Sevilla. 
Als je met kinderen bent, kun je ervoor kiezen fietswagentjes voor 
vier personen te huren.
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f  Cyclotour: Avenida Hernán Cortes T  954 68 96 66 of 605 
90 20 34 o  cyclotour.es. Dag. vanaf 10.00 u tot zonsondergang; 
circa € 12 voor 4 personen of € 10 voor 2 personen, voor 30 min. 

X  MUSEO ARQUEOLÓGICO 
(Archeologisch museum; plattegrond E6)
Plaza de América T  955 12 06 32. 

Geopend half juni-half sept. dag. behalve ma. 10.00-15.30 u; half 
sept.-half juni di.-za. 9.00-19.00 u, zon- en feestdagen 9.00-
15.30 u. Gesloten op ma. (tenzij dat een feestdag is), op 1  jan., 
1 mei en 25 dec. Toegang: € 1,50 (gratis voor inwoners van de EU 
en studenten met een internationale studentenkaart). Ingang via 
de Paseo de las Delicias, die naast de Guadalquivir loopt, of te 
voet door het park. Gebouwen van de tentoonstelling van 1929. 
Talrijke voorwerpen uit de Romeinse periode en gouden siervoor-

Parque María Luisa,  
een oase van groen
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werpen met oosterse inspiratie. Het parcours volgt chronologisch 
de verschillende volkeren die deze streek hebben geteisterd. Het 
meest opvallend zijn de mozaïeken uit de 2de en de 3de eeuw, 
waarvan sommige afkomstig zijn uit Itálica, in de buurt van Sevil-
la. Verder een borstbeeld dat wellicht Claudius voorstelt, zeer 
expressief en daterend uit de 1ste eeuw n.Chr.

X  MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES 

(Museum voor kunst en traditie, plattegrond E6)
Plaza de América 3 T  955 54 29 51. 

Zelfde openingstijden, tarieven en kortingen als het Archeolo-
gisch Museum. Prachtig gebouw met twee bakstenen torens en 
marmeren zuilen. Binnen vind je kledingstukken (mooi kant-
werk), muziekinstrumenten, religieuze voorwerpen, interessant 
meubilair … Kortom, een allegaartje dat al met al een beetje saai 
is en dat er vooral lijkt te zijn neergezet om de ruimte te vullen.

Museo de Artes y Costumbres populares




