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Wie Granada zegt, zegt het
Alhambra. Het middel-

eeuwse fort en paleis staat
dan ook bovenaan de lijst
van mustsees. Het is een
toeristische trekpleister,
maar het Moorse complex
staat nu eenmaal niet voor
niets op de werelderfgoed-
lijst van Unesco. Het Al-
hambra moet je gewoon
een keer in je leven gezien

hebben.

ALHAMBRA
Een carmen is een tuin bij
een groot huis, waar vroe-
ger een rijk persoon woon-
de. De Carmen de los Már-
tires is een geheime parel,
waar ik graag kom om op
een bankje te lezen. Deze
carmen ligt vlak bij het

Alhambra, maar is bij toe-
risten niet heel bekend. De

enorme tuin, met een
meertje, een fontein en
allerlei mooie planten en
bomen, is prachtig om

doorheen te struinen. Het
is een heerlijke plek om te

ontspannen.

ONTSPANNEN
Vanaf het Plaza Nueva kun
je een mooie wandeling

maken over de Paseo de los
Tristes, letterlijk vertaald
’weg der triesten’. Het

straatje loopt parallel aan
de rivier de Darro en is erg
levendig. Een minpunt is
dat er ook auto’s mogen
rijden, dus je moet regel-
matig aan de kant voor

taxi’s of busjes die naar het
Albaicín rijden. Aan het
einde van de kronkelige
weg kom je op een plein
met terrassen met uitzicht

op het Alhambra.

WANDELEN

2

De felle augustuszon komt
langzaam boven de torens van
de kathedraal van Granada uit.
Het religieuze bouwwerk is im-
posant - zowel van binnen als
buiten. Vlakbij schuif ik met
Annelies aan op het terras van
Rollo voor een cortado - een
sterke, kleine koffie met een
beetje warme melk. „Dit is een
goede spot voor ontbijt of
lunch”, vertelt Annelies. „Voor-
al in augustus, als alle Granadi-
nos naar de kust zijn, dan is het
hier lekker rustig.”

In de zomer kan het wel
veertig graden worden in Gra-
nada en als de schaduw ver-
dwijnt, wordt het terras van
Rollo dan ook snel te heet.
„Heel anders dan toen ik hier
voorhet eerst kwam, ruimacht
jaar geleden”, lacht Annelies.
„Het regende. Toch besloot ik
al na eenpaardagenhier te blij-
ven, toen ik op een terrasje be-
landde in de wijk Albaicín. De
witte huisjes, de Arabische in-
vloeden en de kleine, steile
steegjes: ik vond het heerlijk
daar te verdwalen.”

Van verdwalen is allang
geen sprake meer, blijkt als ik
Annelies later die dag volg naar

haar geliefde Moorse wijk. Na
het Plaza Nueva slaan we link-
saf, waar de straat met kinder-
kopjes al snel smaller en steiler
wordt. „Eigenlijk kun je hier
uren vertoeven”, benadrukt ze.
„Er zijn talloze Arabische win-
keltjes, waar je leuke souvenirs
kunt shoppen, en heerlijke ter-
rasjes op het Plaza San Nico-
las.” Toch zetten we er flink de
pas in, om op tijd boven te zijn
voor de zonsondergang.

Tientallen mensen hadden
hetzelfde idee enhet is dan ook
dringen voor een plekje aan de
rand van het plein, vanwaar je
perfect uitkijkt op het Alham-
bra. Het oranjeroze strijklicht
dat ophetMoorse paleis en fort
valt, maakt een hoop goed.
Toch, Annelies zou geen insi-
der zijn als ze me niet mee-
neemt naar een nóg betere uit-
kijkpost. Even later wandelen
wehet rustige PlazadeCarvajal
op, met hoge bomen langs een
smal waterbassin in het mid-
den van het plein. „Wacht
maar”, zegt Annelies. In de ver-
te doemt uit het niets het Al-
hambra op, alsof het paleis er
speciaal voor ons is neergezet.

Ruim acht jaar geleden vertrok Annelies Buis
naar Zuid-Spanje om te studeren aan de

universiteit van Granada. De stad beviel de nu
33-jarige Nederlandse zo goed, dat ze besloot
te blijven. Inmiddels werkt ze er als docent
Engels en geeft ze les aan Granadinos - jong
en oud. Met Metro deelt ze haar insidertips.
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Een van mijn favoriete bars
zit in de Joodse wijk Reale-
jo: La Pajuana. Deze bar

heeft niet alleen een mooie
inrichting, maar de tapas
die je hier bij je drankje
krijgt zijn culinaire hoog-
standjes. Ze vragen zelfs of
je ergens allergisch voor
bent. Als ik daarna nog zin
heb om te dansen, ga ik

met vrienden naar Backsta-
ge. Het grappige is dat ze
afgelopen zomer het num-
mer ‘Traag’ van Bizzey hier
helemaal grijsgedraaid

hebben.

UITGAAN
Voor een kopje koffie,

ontbijt of lunch ga ik graag
bij Rollo op het terras

zitten, op het pleintje voor
de kathedraal. Hier komen
zowel toeristen als inwo-
ners van Granada, waar-
door een leuke sfeer ont-
staat. Tegen tienen, als

Spanjaarden gaan dineren,
schuif ik graag aan bij El
Minotauro, aan de Calle
Inprenta. Het is een klas-
siek tapasrestaurant, dat
wordt bestierd door een
oud Spaans mannetje. Het

eten is er heerlijk.
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Praktische tips
• Handig is de Granada
Card, die toegang geeft
tot diverse bezienswaar-
digheden - zoals de
kathedraal - en open-
baar vervoer in de stad.
De prijzen variëren van
35,50 tot 43 euro. De
Granada Card is te
bestellen via

www.granadatur.com.
Meer informatie over
Granada vind je op

www.granada.org

• Het is raadzaam vooraf
tickets te bestellen voor
het Alhambra (à 14
euro). Zeker in vakantie-
periodes zijn de tickets
maanden van tevoren
uitverkocht. Toch naast
het net gevist? Contro-
leer stipt om twaalf uur
’s nachts www.tic-
kets.alhambra-patrona-

to.es: soms worden er
nog lastminutekaarten
vrijgegeven. Anders is
een deelbezoek aan de
tuinen, Generalife en
Alcazaba (7 euro) ook
zeer de moeite waard.

• Overnachten in Grana-
da? Chezmoihomes
verhuurt luxe apparte-
menten met zwembad
in hartje centrum tegen
aantrekkelijke prijzen.
Meer informatie op

www.chezmoihomes.com

• Wil je zelf een rondlei-
ding van Annelies?
Naast haar werk als
docente, geeft ze tours
door Granada. Mail
voor meer informatie
naar beleefgrana-

da@gmail.com


