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13. Cádiz

Over Cádiz
Cádiz is een van de oudste
steden van Europa en ligt
op een schiereiland aan de
Atlantische oceaan, in het zuiden
van Andalusië. Ruim 3.000 jaar
geleden stichtten de Feniciërs
hier een kolonie op een eiland
aan de monding van de
Guadalquivir. Ze noemden het
Gadir; ‘ommuurde stad’. Vanuit
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hier werd met succes handel
gedreven met landen rondom de
Middellandse Zee. Koopmannen
en ontdekkingsreizigers hebben
hier door de eeuwen heen
hun sporen achtergelaten.
De inwoners van Cádiz heten
Gaditanos. Cádiz spreek je uit
als ‘kádie’, met de klemtoon op
de ‘a’ en een hele zachte ‘d’. De
laatste letters slikken ze in, in
het ‘Andalú’.

De laatste letters
slikken ze in,
in het ‘Andalú’
Op een oppervlakte van
amper 2 vierkante kilometer
ligt een schat aan historische
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monumenten, fraaie pleinen,
prachtige woonhuizen met
merkwaardige torentjes
en stadspaleizen van geel
zandsteen. Overal zie je de
sporen van haar welvarende
verleden. Cádiz is een stad
van vissers, flamenco en een
wereldberoemd carnaval. Het is
een aangename, relaxte stad
waar het tempo laag is en de
lucht gevuld is met flamencomuziek en geur van de zee met
een vleugje gebakken vis van
een van de vele ‘Freidurías’. Je
kunt er niet verdwalen want je
komt altijd weer bij de oceaan
uit. Ik vind Cádiz de allerleukste
stad die ik ken.
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1. Plaza
google 01
de San Juan de Dios
Startpunt van deze stadswandeling is het grote plein
Plaza de San Juan de Dios, de
vroegere markt waar al in de
16e eeuw een levendige handel
gehouden werd in exotische
goederen die de zilvervloot (La
Flota de Indias) meebracht uit
verre oorden. Op dit fraaie, open
plein staat het gemeentehuis van
Cádiz.

2. De Kathedraal en
google 02
het Romeinse theater
De kathedraal is gelegen in de
oude en zeer levendige volkswijk
van Cádiz: El Pópulo.
11
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De bouw van deze enorme
kathedraal startte in 1722 en duurde
116 jaar. Met elementen uit de
barok en neoclassicisme en haar
prachtige gouden koepel is ze een
niet te missen blikvanger aan de
kade. Het interieur is redelijk sober
12
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en er zijn enorme, ondergrondse
(en wat muffe) crypten die je
kunt bezoeken. Erg leuk is
om één van de twee torens te
beklimmen. Eenmaal boven
heb je een geweldig zicht op de
stad. Vlak naast de Kathedraal
vind je de restanten van een
Romeins theater. Deze ruïnes
zijn pas ontdekt in 1980, nadat
een brand een deel van de wijk
El Pópulo verwoestte. Gebouwd
in de 1e eeuw B.C. was Teatro
Romano de Cádiz een van
de grootste theaters van het
Romeinse rijk en daarnaast het
oudste theater van Hispania. Je
kunt het gratis bezoeken.
Catedral de catedral
Cádiz
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googleCentral
03
3. Mercado

De enorme Mercado Central
is een van de oudste markten
van Europa. Gelegen in het
voormalige klooster van los
Descalzos uit 1837 met een
zuilengalerij van 4 meter hoog.
Binnen die zuilengalerij is
een nieuwe, functionele, hal
gebouwd. Tot 14:00 uur kun je
hier dagelijks, behalve zondag
en maandag, terecht voor al
je verse inkopen waaronder
een enorme verscheidenheid
van vis en schelpdieren. Zalig
souvenir voor mee naar huis is
de gedroogde tonijn, mojama
de atún, uit Barbate. Geniet
rond lunchtijd of ‘s avonds van
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tapas met een koud biertje of een
manzanilla sherry. De beroemdste
tapa van Cádiz en mijn persoonlijke
favoriet is de ‘tortillita de camarones’
– een gefrituurd pannenkoekje van
tarwe- en kikkererwtenmeel met
garnaaltjes. ¡Ñamñam!
NB: Ook leuk: Koop je eigen verse
vis op de markt en laat het bereiden
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in een van de naastgelegen
restaurants!
TIP! Zelf tortillita de camarones
maken? Kijk in mijn blog!
tortilla
Tortillita de camarones

Over piraten,
zeerovers en
uitkijktorens

google 04
4. Torre Tavira

Als je voor het eerst in Cádiz
komt moet je vooral vaak even
omhoog kijken. Om de haverklap
ontdek je dan bovenop een van
monumentale woonhuizen een
vierkant torentje. Soms van 2
16
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verdiepingen, soms 3 of 4. Vanaf
hier kon je in de gaten houden
of de handelsvloot, zeerovers
of je geliefde in aantocht waren.
Van de meer dan 160 torens
van weleer zijn er nog 133
over, dat is best bijzonder. De
hoogste en meest bekende van
deze torens is de Torre Tavira
met haar Camara Obscura. Via
een ingenieus spiegelsysteem
kun je de hele stad ongezien
bespieden. Vanaf boven kun je
ook een bijzondere toren zien,
die nergens vanaf de grond te
ontwaren is. Deze heet dan
ook “La Bella Escondida” (de
verborgen schoonheid). Een
bezoek aan Torre Tavira is
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de moeite waard. De Engels
sprekende gids wijst je de
meest emblematische panden
van de stad aan en je hebt een
geweldig uitzicht vanaf het dak!
NB: Er is geen lift, dus het is
even een klimmetje...
18
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5. Iglesia google
Oratorio
05
de San Felipe Neri
Het oratorium van deze barokke
kerk heeft een indrukwekkend
altaar waar het beroemde
werk van Murillo uit 1680, “la
Inmaculada Concepción” hangt.
Maar Iglesia Oratorio de San
Felipe Neri is vooral bekend
vanwege het feit dat hier de
eerste grondwet van Spanje; ‘La
Pepa’, in 1812 werd uitgeroepen.
Tijdens de Napoleontische
invasie van Spanje werd Cádiz
het laatste bolwerk van de
Spaanse natie en verzette zich
heldhaftig tegen het beleg van
Franse troepen. Alle instituties
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van het koninkrijk worden
overgedragen aan de stad en
afgevaardigden uit alle gebieden
van de monarchie (inclusief
Latijns-Amerika en de Filipijnen)
worden opgeroepen om de eerste
Spaanse grondwet te schrijven.
De grondwet; ’La Pepa’ werd
uitgeroepen in het oratorium van
San Felipe Neri op 19 maart
1812, de dag van San José.
José is in de volksmond, Pepe,
vandaar de bijnaam van ‘La
Pepa’.

6. Visserswijk
La
Viña
google 06
& Virgen de la Palma
De visserswijk La Viña heet
zo omdat hier heel vroeger de
20
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wijngaarden, las viñas, van
Cádiz lagen, buiten het oude
centrum. Het is een gezellige
wijk met kleine straatjes vol bars,
restaurants en café’s. Hier vind
je het befaamde visrestaurant
El Faro en ook de kleurrijke
Taberna Casa Manteca. Het
mooiste straatje in La Viña is
de Virgen de la Palma met haar
kerkje en de beschermheilige,
La Virgen de la Palma. Zij wordt
aanbeden omdat ze tijdens de
tsunami van 1755, die volgde op
de aardbeving waarbij Lissabon
grotendeels werd verwoest, het
water op wonderbaarlijke wijze
precies voor de kerk een halt
toe riep. Een streep op de muur
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geeft aan dat het water al tot
2,5 meter gestegen was. Een
wonder!

7. La Caleta, het
07
gezelligegoogle
stadsstrand
van Cádiz
Van de zon, die hier 300 dagen
per jaar schijnt, kun je genieten
op La Caleta. Het is goed
toeven aan dit mooie baaitje
met zacht kabbelende golven,
vissersbootjes, goudgeel zand
en de fraaie houten Balneario,
voormalig Spa en nu Centro
de Arqueología Subacuática.
(Onderwater Archeologisch
Centrum). La Caleta wordt
geflankeerd door twee
22
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imponerende forten: Castillo de
San Sebastián en Castillo de Santa
Catalina. Beiden zijn te bezoeken en
een ommetje waard. Een beroemde
filmster die op La Caleta gefilmd
werd (Naast Loes Luca in de film
‘Mi Vida’) is Halle Berry, die in haar
oranje bikini uit de zee oprees in
James Bond’s ‘Die Another Day’.
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08
8. Parquegoogle
Genovés

De grote botanische tuin uit
de 18e eeuw is een fraaie,
nostalgische oase van groen
met meer dan 65 verschillende
soorten bomen. Palmen en
bananenbomen en andere,
met hele exotische namen
zoals de Pohutukawa, die met
felrode pluisachtige bloemen
wel 20 meter hoog wordt. En
de ‘Casuarina equisetifolia’,
de Australische pijnboom, om
maar een paar te noemen.
Halverwege de tuinen is
een kleine ‘kiosko’ met een
terras. Een heerlijke plek met
schaduwrijke zitjes en een fijn
briesje van zee.
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9. Plaza Mentidero
google 09
& Calle Veedor
Het kleine driehoekige plein
Plaza Mentidero, tussen de
botanische tuinen en het
grote Plaza de San Antonio
is een bijzondere plek. Het
is uitnodigend, het ademt
geschiedenis. Er zijn kleine
terrasjes en eettentjes
met geweldige tapas. De
geschiedenis van het plein gaat
terug tot 1755 en op een bord
aan de muur van het cafeetje
“La Mentirosa’ lees ik dat dit
dé plek was waar roddelaars
en leeglopers bijeenkwamen
om geruchten te verspreiden,
vandaar de naam Mentidero,
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roddelhoek. Samen met de wijk
La Viña speelt dit plein een
hoofdrol tijdens het carnaval
van Cádiz, beroemd om haar
satirische, vaak politiek getinte
spotliederen. Let ook op de
mooie fontein aan het einde van
dit pleintje.

10. Plaza google 10
de San Antonio
Aan dit grote, open plein
vind je de ranke Iglesia de
San Antonio en het prachtige
monumentale Casino Gaditano,
een voormalige besloten
sociëteit uit 1844 waar alleen
heren toegang hadden. Het
Casino in barokstijl heeft een
26
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indrukwekkende Mudejar
patio en binnenkamers. Hier
is een restaurant en een leuke
koffiebar. Op de 1e verdieping
is een fraaie bibliotheek,
officieel mag je daar niet in
maar dat heb je niet van mij...
27
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11. Plaza google
de Mina
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Plaza de Mina is een fijn,
groot plein met prachtige
oude bomen, terrasjes en
speeltuintjes. Hier eet je het
allerlekkerste, zelfgemaakt
ijs van de stad (Pazza Mina).
Verder is hier het ‘Museo de
Cádiz’, hét museum van de stad
over haar geschiedenis terug
naar de eerste bewoners. Een
hoogtepunt in de collectie zijn
de Fenicische sarcofagen. Ook
zijn er veel voorwerpen uit de
Romeinse tijd. (Gratis entree,
maandag gesloten).
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Plaza de San Fransisco is een
van de levendigste pleintjes
van Cádiz. Van oudsher al een
plek waar horeca en hotels
zich vestigden. Er wordt tot
diep in de nacht gegeten en
feest gevierd. Hier vind je
het fraaie klooster van San
Francisco en een heerlijke,
stoffige boekhandel met antiekeen tweedehands boeken en
vergeelde ansichtkaarten,
Librería Raimundo.
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13. Calle google
Rosario

In de gezellige Calle Rosario,
(met leuke vintage winkels
volgens mijn dochter), ligt een
juweel van de Gaditaanse
Neoklassieke architectuur
verstopt. Het Oratorium de la
Santa Cueva. Deze tempel
bestaat uit een sobere,
ondergrondse kerk met
daarboven een uitbundige,
kleurrijke kapel met prachtige
kunstwerken, waaronder
houtsculpturen van Gandulfo en
Vaccaro en drie schilderwerken
van Francisco de Goya.
Joseph Haydn componeerde
zijn werk “De zeven woorden
van onze Verlosser aan het
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Kruis” voor deze kapel, die
wordt beschouwd als een
van de topstukken van de
Spaanse religieuze neoklassieke
architectuur.

14. Plaza google 14
de Candelaria
Aan het rustige en lommerrijke
Plaza de Candelaria vind je
het enige romantische Grand
Café van Andalusië; Cafe
Royalty. Beetje stoffig en rijkelijk
gedecoreerd met bladgoud en
met schilderwerken van Felipe
Abarzuza. ‘On-Spaans’ en
weer eens iets anders voor een
ontbijt of een ‘high tea’. Aan dit
plein vind je ook het geweldige
31
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restaurant van de Nederlandse
chefkok Leon Griffioen: Código
de Barra - zie ook bij de eettips.
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Tips
Fietsen in Cádiz
Een fijne manier om een stad
te leren kennen is op de fiets
en Cádiz leent zich uitstekend
om per fiets te ontdekken! In
Cádiz kun je terecht bij Las Bicis
Naranjas. Je kunt hier fietsen
huren en men geeft graag
tips voor leuke routes. Je kunt
natuurlijk ook met een gids op
pad. Aanrader.
naranjas
Las Bicis Naranjas
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Flamenco
Cádiz en het nabijgelegen Jerez
de la Frontera vormen de bakermat
van de flamenco. Dé plek in Cádiz
voor gepassioneerde flamenco
dans en zang is Taberna Flamenca
la Cava, hier worden dagelijks
shows gegeven.
flamencala Cava
Taberna Flamenca

Ya en tu Casa
NB: Wil je Spaanse heerlijkheden
naar huis laten sturen, ga dan naar
‘Ya en tu Casa’, aan de Plaza de
Candelaria gelegen. De Italiaanse
Claudia en Diego hebben een
uitstekende neus voor topproducten
ya en
uit de streek. Ya
entutu Casa
Tips

home
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El Faro de Cádiz
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Restaurants
Restaurant el Faro in de wijk la
Viña is een instituut in Cádiz.
Het begon allemaal in 1964,
toen Gonzalo Córdoba de vers
aangekomen vis uit La Caleta
verkocht in een kleine tasca,
een barretje. Maar die plek werd
beroemd en breidde zich uit over
meerdere panden. De eetzalen
zijn deftig, met kraakhelder
linnen maar de bar is een
gezellige boel met uitmuntende
tapas.
faro
El Faro de Cádiz
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La Curiosidad de
Mauro Barreiro
Jonge chef Mauro van
La Curiosidad de Mauro
Barreiro leerde zijn vak hier
in Andalusië, maar ook in
Barcelona, Baskenland en
België! Uitstekend restaurant,
verrassende kaart met
zeer betaalbare lokale en
internationale gerechten. Een
9 gangen degustatiemenu voor
nog geen € 50,-, maar ook
mooie tapas. Feest voor de
zintuigen!
La Curiosidad mauro
de Mauro Barreiro
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Código de Barra
Aan het kleine Plaza de
Candelario vind je het elegante
en gastronomische restaurant
van de Nederlandse chefkok
Leon Griffioen: Código de Barra.
De traditionele gerechten uit
Cádiz met een moderne en
creatieve twist. Een absolute
aanrader! Mooie wijnkaart met
ook een ruime keuze uit de
sherrywijnen. (Vooraf reserveren
een must).
Código de Barra
barra
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Tapas
La Tapería de
Columela
In deze kleine tapasbar is
het altijd druk. Een geweldig
uitgebreid tapas menu met
klassieke maar ook hippe tapas
en zelfs een aparte “Tapas para
niños”. Uitstekende kwaliteit
voor een klein prijsje! Ook mooie
wijnen.
La Tapería decolumela
Columela

Tapas Bar Casa Pepe
In deze bar zonder poespas
krijg je traditionele tapas
voorgeschoteld, bereid met
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de allerbeste ingrediënten
die er dagelijks op de markt
te koop zijn. Probeer ook de
verrukkelijke stoofschotels die in
het piepkleine keukentje bereid
worden. Calle de la Rosa 28.
pepe
Tapas Bar Casa
Pepe

Minibar La Tabernita
Nóg zo’n geweldige plek om
tapas te eten (en nog wel in het
mooiste straatje van La Viña) De
kaart is niet heel uitgebreid maar
de prijs-kwaliteitverhouding
en de service is geweldig.
Uitstekende, wisselende
wijnkaart.
tabernita
Minibar La Tabernita
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Bar el Veedor
Ultramarinos bar el Veedor, is
een combinatie van een winkel
met prachtig ingeblikte vis- en
vlees conserven en een bar
waar ter plekke tapas bereid
worden. Probeer een sherry van
het vat, de droge Manzanilla of
de wat zoetere Amontillado bij
de hemelse tortilla!
Calle Veedor, 10
veedor
Ultramarinos bar
el Veedor
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Verblijf
Hotel Casa de
las Cuatro Torres
Casa de las Cuatro Torres is
een fraai Palacete uit 1736,
gebouwd door de rijke koopman
Juan de Fragela. Met op het
dak een uitkijktoren met 360
graden uitzicht over de stad en
de oceaan. Hier kun je logeren
in een van de 12 kamers en 8
appartementen. Een pareltje!
Hotel Casa de
lastorres
Cuatro Torres
cuatro
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Casa Bugambilla
Casa Bugambilla, aan het fraaie,
zonnige Plaza de San Antonio,
is een tiptop verzorgd, ruim en
licht appartement geschikt tot
4 personen. Dit fijne, recent
gerenoveerde appartement is
van Minouche en Serge, zij zijn
ook eigenaar van het heerlijke
Paraíso Perdido rural resort
in de bossen bij Conil de la
Frontera. Voor beide locaties
geldt de cash-back actie!
bugambilla
Casa Bugambilla

Paraíso Perdido in Conil de la
conil
Frontera
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€ 10,Cashback

Geef bij je reservering (direct bij
de accommodatie) door dat dit
een ‘Anne’s Walking in Cádiz’ tip
is en toon dit ebook bij aankomst
voor € 10,- Cashback of korting!

43

Cashback
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Sociale
media
Facebook

Instagram

Linked In

pinterest

twitter
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Contact

Contact
email
walking
cadiz
www
Walking
walking
in Cádiz
cadiz
www
ardanza

Ardanza Media BV
Postbus 1089
1400 BB Bussum
Nederland
Tel: +31 (0)6 278 63 776
email walking cadiz
info@walkingcadiz.com
www.walkingcadiz.com
www walking cadiz
www.ardanza.nl
www
ardanza
KVK 30178274
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Contact

We hopen dat
je geniet van je
wandelingen in Cádiz!
Mocht je opmerkingen of
aanvullingen hebben op de
routes of een leuke tip qua eten
of activiteiten dan hoor ik dat
natuurlijk heel graag!
Stuur dan een e-mail naar:
email walking cadiz
info@walkingcadiz.com
‘Wandelen in Cádiz’ is een
uitgave van Ardanza Media &
Ardanza Reizen, reisspecialist
Spanje&Portugal. Voor
meer informatie over onze
kleinschalige rondreizen
verwijzen we je graag naar onze
www ardanza
website: www.ardanza.nl
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Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of
op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Het ebook ‘Wandelen in Cádiz’
is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid gemaakt. Voor de
schade als gevolg van eventuele
onjuistheden is Ardanza Media
niet aansprakelijk. Deelname
aan de wandelroutes die in deze
wandelgids beschreven worden
geschiedt geheel op eigen risico.
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