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Designhotel of crisistour?
Insider in

MADRID

Wat zijn de fijnste plekjes in een stad? Aan wie kan je dat beter
vragen dan aan mensen die er ook écht wonen. Zoals de auteurs van
de ‘100 %’-reisgidsen bijvoorbeeld. Elke week kloppen we bij een
van hen aan voor een aantal tips. Vandaag vertelt Marloes Vaessen
over haar Madrid.
HANS-MAARTEN POST
HIPSTE PLEKJE

LEKKER SLAPEN

Luzi BomBon

Designhotel met dakterras
‘Het designhotel Puerta America is erg
mooi. Elke verdieping werd ingericht
door een andere designer/architect, met
grote namen als Zaha Hadid, Jean Nouvel en Norman Foster. Het heeft ook
een groot dakterras met een fraai uitzicht. Een interessant en goedkoper alternatief is om een appartement te huren. Dat kan je bijvoorbeeld op de site
Living Madrid.’

‘Door de crisis gaat het hier
snel. Terwijl het ene restaurant open gaat, sluit het andere de deuren. Twee blijvers zijn de hippe restaurants Tomate en Luzi
Bombon, met dezelfde eigenaar. Niet goedkoop, maar
wel lekker. Vergeet wel niet
om van tevoren te reserveren. Nog voor hippe mensen: shoppen in de wijken
Chueca en Malasaña.’
www.grupotragaluz.com

www.hoteles-silken.com
www.living-madrid.com

KRAP BIJ KAS
GOUDEN RAAD

Pas op voor de
zakkenrollers

‘Madrid mag dan al een grote stad zijn, het centrum is
klein. Je kunt er alles te
voet doen, en met bus en
metro kom je zeker overal.
Ook ’s nachts is er openbaar
vervoer. De Madrilenen
worden niet voor niks katten genoemd, omdat ze ook
’s nachts leven. Pas wel
goed op, want zakkenrollers
zijn hier een plaag en hun
trucjes zijn zeer inventief.
Madrileense vrouwen zullen hun tas altijd goed vasthouden en niemand legt
hier zijn gsm op tafel. Doe
je dat wel, dan zal de ober je
er zeker op wijzen.’

KLASSIEKER

KIDS

ZOALS DE SPANJAARDEN

Crisistoerisme

Pablo Picasso’s
topper

Fietsen langs
het water

‘Het Reina Sofia museum
blijft voor mij een speciaal
plekje. Het is een mooi gebouw - oorspronkelijk een
ziekenhuis - met een bijzondere verzameling moderne
en hedendaagse kunst. Het
heeft een collectie van meer
dan 20.000 kunstwerken.
Ook wie niet zo’n museumfan is, raakt geheid onder de
indruk. Met de Guernica
van Pablo Picasso heeft het
een absoluut topwerk uit de
kunstgeschiedenis.’

‘Het heeft niks met geld besparen te maken, maar wel
met de crisis: op de website
Madwaytomadrid kan je een
‘Vrij nieuw is Rio Manzana- ‘Op zondag trekken de Ma- speciale crisistour boeken,
res, een lang fietspad langs drilenen rond een uur of 12 waarbij je plekken bezoekt
de rivier Manzanares, met
naar de markt El Rastro.
die door de crisis veranderd
allerlei speeltuintjes en at- Dan lopen alle bars daar vol. zijn, in positieve of negatieve
tracties. Kleine én grote
Vervolgens gaan ze lunchen zin. Je ziet zowel leegstaanmensen vinden dit leuk. Ik
in de leuke wijk La Latina,
de gebouwen als marktjes
heb het onlangs nog uitgeom daarna lekker door te
die door jonge ontwerpers
probeerd met mijn neefje.
zakken op de terrasjes. Ma- nieuw leven worden ingeblaJe kan je tocht dan eindigen drilenen leven buiten.’
zen. En wie in Madrid geld
met een picknick in Casa de
wil besparen, eet zijn warme
Campo, het grootste park
maaltijd ’s middags. Dan kan
van Madrid.’
je in alle restaurants een
goedkoop lunchmenu krijgen. Leuke plekjes zijn Naia
Marloes Vaessen is de auteur van de reisgids
of mmm_US.’
’100 % Madrid’ (uitgegeven door Mo’Media).
Een van haar wandelingen met tips voor
www.madwaytomadrid.com
Madrid kunt u downloaden op onze site.
www.naiabistro.com
www.nieuwsblad.be/citytripmadrid
www.utopicus.es
www.100procenttravel.com

www.museoreinasofia.es

Van El Rastro
naar La Latina

