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14. Vejer

Over Vejer
Vejer de la Frontera is een
wit vestingstadje op een
hoge, groene heuvel van 220
meter, op 10 minuten van de
maagdelijke stranden van de
Costa de la Luz. Met haar rug
naar de zee en uitkijkend over
de bergen van de Alcornocales
en de glooiende velden van de
voormalige lagune la Janda. Met
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haar smetteloos witte huizen
en daar bovenuit in zandkleur
de kerktoren, het kasteel en
de Arabische stadsmuren. ‘La
niña mimada del sur’ - Het
lievelingetje van het zuiden wordt Vejer ook wel genoemd.
Ik woon hier nu 8 jaar en hou
elke dag een beetje meer van
dit prachtige stadje en haar
ontzettend fijne inwoners. Ik ga
hier nooit meer vandaan.

Besaro, Bashir, Vejer,
een onneembare
vesting
In Vejer de la Frontera zijn
sporen van bewoning gevonden
vanaf 800 v. Chr., maar dit
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gebied is al veel langer
bewoond, er zijn in de omgeving
grottekeningen gevonden uit
de neolithische tijd (6500–
3000 voor Chr.) De Romeinen
noemden haar Besaro, de
Moren Bashir. Door haar hoge
ligging was Vejer (spreek uit
Béégèr) een gewilde locatie
maar de dikke vestingmuren
hielden belagers tegen en Vejer
is nooit in handen gevallen van
piraten en slavenhandelaren die
deze kusten onveilig maakten.
In de middeleeuwen kon je
Vejer vanaf de oceaan per boot
over de Río Barbate bereiken.
Barca de Vejer, aan de voet,
was de haven en overslagplaats.
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Vanaf het jaar 711 was Vejer
ruim vijf en een halve eeuw
in de handen van de Moren.
Overblijfselen van deze rijke
cultuur zie je nog steeds, zoals
de hoefijzervormige poort van
het kasteel, de stadsmuren en
het stratenplan.
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De Arabische stadsmuur heeft
4 poorten: Arco de La Segur,
Puerta de Sancho IV, Arco de
la Villa en Arco de la Puerta
Cerrada. Er zijn in Vejer nog
drie uitkijktorens: Die van San
Juan, de Corredera en bij het
stadspaleis de Mayorazgo.
(Klim op de laatste voor
geweldige uitzichten!)
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Een wandeling om
en door Vejer
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Je kunt helemaal buitenom het
oude centrum heenlopen over
de Paseo de las Cobijadas,
met steeds om elke bocht een
ander uitzicht. Het grootste
gedeelte van het oude centrum
is autovrij en je kunt hier uren
ronddwalen. Beeldige steegjes
zijn de Callejon Oscuro, Arco de
las Monjas, de Judería. Vanaf
Calle Tripería en Arrieros heb je
een prachtig zicht op het oude
dorp. Aan de rand van Vejer vind
je een aantal windmolens die zó
uit Cervantes ‘Don Quijote’ lijken
te komen.
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M’n hondje Tommie en ik
hebben ons tijdens de coronalockdown periode ernstig
verdiept in de geheime steegjes
van ons mooie dorp en samen
bijgaande route bedacht waarin
je de beste indruk en de mooiste
uitkijkjes krijgt!
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1. De lekkerste
google 1
gebakjes van Vejer
Pasteleria Galván is de oudste
patisserie van Vejer met heerlijke
baksels uit de eigen bakkerij.
Vele nog traditioneel gemaakt
van niet veel meer dan meel,
eieren, water en een vleugje
oosterse kruiden, erfgoed
van het Arabische verleden.
De ouderwetse tearoom is
behangen met vergeelde foto’s
van het dorp, zoals die van toen
een stier werd losgelaten op
de Plazuela en de bar aldaar
binnendrong, de bezoekers de
stuipen op het lijf jagend.
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In Calle Juan Bueno ligt op
nummer 26 het elektra &
souvenir winkeltje van de 81
jarige Ángel Tinoco, historicus
en elektricien, die hier in zijn
werkplaats al vanaf oudsher
radio’s en andere apparaten
repareert. Door de jaren heen
bleven er vele buitenlandse
exemplaren achter waar hij niets
mee kon vanwege het verschil
in voltage tussen Spanje en de
rest van de wereld. Het werden
er zoveel dat hij er maar een
museumpje van heeft gemaakt.
Achterin de winkel mag je

hone

kaart

14. Vejer

door een gordijn een ruimte in
waar de wanden van top tot
teen bedekt zijn met radio’s,
waaronder zeer zeldzame
exemplaren.

Een mysterieus
gesluierde
dame

3. La Cobijada
–
google 3
de gesluierde
Op dit pleintje zie je het beeld
van La Cobijada: het symbool
van Vejer: Een mysterieus
gesluierde dame, geheel gehuld
in een zwarte mantel. Het lijkt
16
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een islamitisch kledingstuk maar
de oorsprong is Castilliaans, uit
de 16e en 17e eeuw. Over een
witte rok en een lijfje al dan niet
rijkelijk versierd met kant wordt
een zwarte mantel geslagen die
haar volledig bedekt, behalve
het linkeroog.
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In de 10e eeuw had Bashir,
zoals Vejer toen heette, een
medina, een kasbah en een
mezquita. De ommuurde stad
kreeg op de hoogste plek een
Castillo. Van dit kleine fort met
een toegangspoort is nog de
hoefijzervormige poort bewaard
gebleven. Het was de zetel van
de Guzmán dynastie en later
van de Duques de Medina.
Het kasteel heeft een mooie
binnenplaats met welriekende
jasmijn. Vanaf de omgang heb
je een prachtig zicht op het
dorp. Het kasteel wordt in 2020
gerestaureerd.
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5. Convento
de las Monjas
google 5
Concepcionistas en
Arco de las Monjas
Naast het Convento de las
Monjas Concepcionistas met
haar renaissance poort, nu
het museum van Costumbres
& Tradiciones de Vejer
(Volkenkunde) ligt het meest
fotogenieke straatje van
Vejer: De Arco de las Monjas.
De bogen in dit straatje zijn
geplaatst om het klooster te
ondersteunen na de aardbeving
van 1773.
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6. Iglesiagoogle 6
del Divino Salvador
Deze kerk is gebouwd op de
hoogste plek in het dorp in het
jaar 1300 op de restanten van
een Moorse mezquita. Binnen
kun je de twee perioden waarin
de kerk gebouwd is van elkaar
onderscheiden als je naar de
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bogen en decoraties kijkt. Één
gedeelte in mudejarstijl, het
tweede gotisch. Naast het altaar
liggen de beelden die tijdens
de Semana Santa, de heilige
week voor Pasen, in het dorp
rondgedragen worden door
zowel mannen als vrouwen en
soms op blote voeten. Het zijn
behoorlijk zware stukken en het
vergt een hele concentratie om
ze door de soms onmogelijk
nauwe en bochtige straatjes te
navigeren.

7. Casa del
google 7
Mayorazgo
De Casa del Mayorazgo is
een barok herenhuis uit de
21
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18e eeuw, met een uitkijktoren
die diende om het dorp te
waarschuwen tegen piraten en
andere vijanden. Je mag hier
naar binnen en kunt via twee
patio’s, waar Manuel de meer
dan 450 bloempotten water
geeft op de toren klimmen voor
een mooi uitzicht over het dorp
en de glooiende omgeving.
Vergeet niet een kleine donatie
te doen in de collectebus.
googleEspaña
8
8. Plaza de

Op de Plaza España werden
in de 16e en 17e eeuw de
stierengevechten gehouden. In
1957 is er de fraaie kikkerfontein
met handgeschilderde,
22
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Sevilliaanse tegels gebouwd, in
die tijd zwommen er goudvisjes in
de fontein en sinds die tijd wordt
het in de volksmond Plaza de los
Pescaítos (Plein van de kleine visjes)
genoemd. Aan het plein liggen leuke
terrasjes. Bij het naastgelegen La
Piccolina moet je zijn voor echte
Italiaanse cappuccino.
23
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9. Voor mooie
google 9a
uitkijkjes
Een leuk vervolg van de
wandeling is om vanaf de Plaza
España richting Calle Merced te
lopen en de steile trappen van
calle Jesús, de eerste afslag
rechts, af te gaan. Je ziet dan
halverwege een prachtig steegje
vol bloemen en potten, Cilla
Vieja, maar je gaat verder naar
beneden en naar rechts. Hier
kun je dan meteen weer ophoog,
langs pizzeria Isabela. Vanaf
googleen
9b Arrieros
de Calle Tripería
heb je een prachtig zicht op het
oude dorp. Steek calle Fuente
over en loop via Palomina,
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Misericordia en San Juan terug
naar de Plaza Espana.

10. Callejón
Oscuro
google 10
- Donker steegje
Ga door de poort Arco de la Villa
links Calle Canalejas in en neem
het eerste straatje rechts, de
trappen op, en dan meteen weer
rechts: Callejón Oscuro. Leuk!
Via Badillo kom je weer bij de
kerk uit. Door de Arco de Segur
poort, langs onze stamkroeg
met de wijnranken loop je naar
beneden en ben je weer terug
op de Plazuela.
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Tips
Eettips
Voor hen die Vejer de la
Frontera voor een eerste keer
bezoeken is het enorme aantal
uitstekende eetgelegenheden
een grote verrassing, ik noem
een paar favorieten.

El Jardín de Califa
El Jardín del Califa blijft
een van de meest populaire
eetgelegenheden in Vejer.

home

Eettips
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Boek een tafeltje in de prachtige
binnentuin en geniet van de
Marokkaanse geïnspireerde
keuken. Mooie lokale wijnen.
califa
El Jardín de Califa

Taberna la Judería
In de gezellige Taberna de
Judería aan het allermooiste
steegje van het dorp eet ik
zelf graag, de bediening is
supervriendelijk, op de kaart
staan zalige vegetarische
gerechten, er worden mooie
wijnen geschonken en je hebt er
een fantastisch uitzicht over het
dorp.
juderia
Taberna la Judería
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Viña y Mar is de enige sherrybar
van Vejer. Er is een kleine kaart
met mooie, creatieve gerechten,
een goede selectie van
interessante wijnen en meer dan
40 verschillende sherrywijnen.
Leuk terras waar je de hele
avond heerlijk mensen kunt
kijken.
vina ma
Viña y Mar

14. Vejer

Viña y Mar

Corredera 55
Corredera 55 is een gastvrij
restaurant met een heerlijk
terras aan de ‘boulevard’ van
Vejer. De hele dag geopend voor
lunch en diner. Een verrassende
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kaart met ook fijne vegetarische
opties. Laat je verwennen
door Ellie Cormié en haar
enthousiaste staf.
Corredera 55corredera

La Piccolina
Voor een zalig ontbijt met echte
cappuccino of een Italiaanse
lunch met fijne pasta gerechten
en heerlijke salades moet je
naar La Piccolina aan het Plaza
España. Binnen zijn maar 3
tafeltjes maar buiten is een leuk
terras.
La Piccolina piccolina
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Tapas en
Flamenco
Bar Caragato
Aan de Plaza del Paz vind je
bar Caragato met fijne tapas
voor weinig en in de weekenden
Flamenco optredens. Leuk
terras onder lommerrijke bomen.
Bar Caragato caragato

La Bien Pagá
La Bien Pagá is een sfeervolle
‘Flamenco tablao’ waar
regelmatig in de weekenden
Flamenco optredens verzorgd
worden.
La Bien Pagá paga
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Onder de wijnranken naast
de Arco de la Segur poort ligt
onze stamkroeg, La Bodeguita,
hier is op vrijdagavond meestal
livemuziek.
La Bodeguita bodeguita

14. Vejer

La Bodeguita

Bar Poniente
Net buiten Vejer, aan de Camino
de Soldados ligt Bar Poniente.
Vanaf hier wordt geparapent
en op het enorme terras kun
je genieten van geweldige
zonsondergangen boven de
oceaan!
Bar Poniente poniente
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Verblijf
La Casa del Califa
In La Casa del Califa aan het
fraaie Plaza de España word je
zeer gastvrij en professioneel
ontvangen. Dit kleurrijke hotel
ligt verspreid over 11 historische
panden die met elkaar
verbonden zijn via gangetjes
en trappen. Een plaatje! De
Africa suite helemaal bovenin is
helemaal een droomplek.
califa
La Casa del Califa
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Naast La Califa, en behorende bij
dit hotel, ligt het monumentale Las
Palmeras met zwembad waar de
familysuites met terras ideaal zijn
voor gezinnen.
Las Palmeraspalmeras

14. Vejer

Las Palmeras

Casa Shelly
Casa Shelly van Chris en Javier
is een perfect verzorgd en stijlvol
boutiquehotel in een monumentaal pand in het oude centrum. Er
zijn 7 kamers rondom een Andalusische patio. De inrichting is een
fraaie mix van de beide landen
van afkomst van de eigenaren:
koel Zweeds en levendig Spaans.
Casa Shelly casa shelley
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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!
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Cashback
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Buiten Vejer
Beeldenpark Dehesa
de Montenmedio
Op 6 km buiten Vejer, aan
de N340 richting Tarifa ligt
het landgoed Montenmedio,
met de NMAC Foundation,
een openluchtmuseum voor
hedendaagse kunst waar je in
het dennenbos kunstprojecten
van nationale en internationale
kunstenaars kunt bewonderen.
Naast de vaste collectie zijn
er tijdelijke installaties. In de
weekenden en vakantieperiodes
worden er workshops voor
kinderen gehouden, naast
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theatervoorstellingen, dans en
muziekoptredens.
NMAC
Fundación NMAC

Het strand van Vejer
Vejer heeft ook een eigen,
prachtig wit zandstrand: El
Palmar. Op 12 kilometer
rijden door het zacht glooiend
landschap. El Palmar is chill
en zeer geliefd bij surfers die
buiten het hoogseizoen het
grootste deel van de bevolking
uitmaken. Als je aan komt rijden
vanaf het binnenland en bij de
rotonde aan de oceaan rechts
- of linksaf slaat denk je na een
paar kilometer: “Waar is het
centrum?”. Nou. Dat is er niet.
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El Palmar is een lang lint
laagbouw aan zee, met
haaks erop landweggetjes
de weilanden in. Aan de
‘boulevard’ vindt je een aantal
uitstekende (vis) restaurants
en strandtentjes. Vanuit hier is
het een leuke wandeling over
het strand naar Conil en terug!
(totaal ongeveer 8 km).

Freetours Vejer
In Vejer geeft fotograaf en gids
Juan José rondleidingen door
het dorp. Je betaalt hem aan het
einde wat je de tour waard vond!
freetours
Freetours Vejer
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Sociale
media
Facebook

Instagram

Linked In

pinterest

twitter
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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
info@walkingcadiz.com
email walking cadiz
www.walkingcadiz.com
www walking cadiz
www.ardanza.nl
www ardanza
KVK 30178274
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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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