
Het in de ochtend ronddwalen door de 
kleine steegjes in het historische stadscen-
trum, om vervolgens aan het eind van de 
middag af te koelen met een duik in de zee 
en aan het begin van de avond neer te strij-
ken op een terras met een ‘tinto de verano’. 
Malaga heeft alles wat je in één citytrip 
zoekt (én ruim 300 dagen zon per jaar)! 

Picasso is er geboren
Meer dan 25 musea telt Málaga, en een 
paar daarvan móet je gezien hebben. Zoals 
het Picasso Museum. Malaga was de ge-
boortestad van Pablo Picasso en de stad 
wijdde dan ook een inspirerend museum 
aan de schilder. De 285 werken werden ge-
doneerd door zijn familie. 

Verstopt terrasje
Ook een must: het fort Alcazaba bezoeken en 
het bijhorende kasteel Gibralfaro. Wie erheen 
loopt langs de kustzijde stuit op driekwart 
van de tocht op een klein plateau met een 
spectaculair uitzicht over de stad, de haven, 
het strand en de arena. Eenmaal boven in het 
Gibralfaro is het heerlijk bijkomen op een 
verstopt terrasje achter het museum, vlak 
na de ingang. Wat wil een mens nog meer: 
uitrusten met een uitzicht over heel Malaga. 
Entree is gratis op zondag vanaf 14.00 uur 

Restaurant Batik 
Het wemelt van de mooie uitzichten in 

Málaga is de perfecte combinatie tussen een citytrip en strandvakantie.  

Dat is dan ook een van de voornaamste redenen waarom Libelle’s Lieke 

verliefd werd op deze mooie Zuid-Spaanse stad. 

Het imago van het stierenvechten verdeelt 
de bevolking: de oude generatie noemt het 
cultuur en een fenomeen dat staat voor de 
Spaanse identiteit. De jongere generatie 
vindt het barbaars en een schande voor het 
imago van het land. Los van dat alles is de 
arena aan de voet van de heuvel een prach-
tig gebouw. Paseo Reding 8

Strand en sardientjes
Naar het strand in Málaga ga je om te zon-
nebaden, te zwemmen en… te eten! Wie 
over de 25 kilometer lange stranden struint, 
ziet overal vissers gegrilde sardientjes eten. 
En natuurlijk zijn er verschillende strand-
tentjes die vers seafood aanbieden voor een 
klein prijsje mét uitzicht op zee. 

Tip  Eén van de leukste momenten van het 
jaar voor een bezoek aan de stad? Tijdens 
de Feria, rond half augustus. Dan ligt het 
publieke leven een week lang praktisch stil. 
Elke dag zijn er culturele activiteiten en er 
is een enorme kermis aan de rand van de 
stad. De locals dansen in flamingojurken 
op straat en in de steegjes in het oude 
centrum kun je dag en nacht tapas eten. 

Verblijf 
U verblijft in Hotel Soho Boutique Las 
Vegas Malaga***, een comfortabel 3-ster-
renhotel met een mooie ligging aan het 
strand Malagueta. Het centrum is op 20 
minuten loopafstand en op 50 meter is 
een bushalte met diverse lijnen naar het 
centrum. Barretjes en restaurants zijn in 
de directe omgeving. 

Vanaf € 189,-
•  3-daagse vliegreis vanaf € 189,- p.p. 

o.b.v. logies en ontbijt.
• Inclusief entree Picasso Museum. 
•  Vliegen kan vanaf Brussel, Charleroi, 

Eindhoven, Weeze, Amsterdam en 
Rotterdam. 

• Reisperiode: t/m 26 december 2018.

Exclusief
Transfer van/naar de luchthaven. Reis-  
en of annuleringsverzekering, overige 
maaltijden en privé-uitgaven, ruimbagage, 
eventuele vluchttoeslagen, bijdrage cala-
miteitenfonds € 2,50 per boeking en  
reserveringskosten € 19,50 per boeking.

Meer info & reserveren
Ga naar libelle.nl/swingendesteden. Of 
bel de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties via 0180-45 78 03. Vermeld  
de speciale reiscode SVMAG97.
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing.

Ook naar 
MÁLAGA?

Omdat de zon er (bijna) altijd 

schijnt, omdat de wijn er zalig  

is en om de authentieke  

Andalusische charme.

300 DAGEN ZON PER JAAR

Málaga. Bij restaurant Batik bijvoorbeeld. 
Vanaf de straat is het niet te zien, je komt 
binnen via een entree van een hotel. Loop 
eenmaal binnen naar de bovenste verdieping 
en bestel een drankje op het dakterras. Het 
unieke uitzicht over het mooie oude centrum 
krijg je er gratis bij. Calle Alcazabilla 12

Tinto de Verano
Aan het einde van een warme middag slen-
teren is een verkoelend drankje een verfris-
sende opkikker. Bestel dan eens een Tinto 
de Verano: Spaanse rode wijn met ijsblok-
jes en een klein scheutje citroenlimonade. 

Overdekte markt
Een beetje Spaanse stad heeft een overdekte 
markt met allemaal verse producten. Hier 
doen de Spaanse locals elke dag hun bood-
schappen. Een (food)feest om te zijn, zoals op 
de Mercado Atarazanas. Calle Atarazanas 10

Breakfast at Tiffany’s
Terras én vintage videotheek tegelijk. De 
nadruk ligt op het terras, waar je terecht-
kunt voor betaalbare cocktails (waarin ze 
niet zuinig zijn met de rum) en gratis hap-
pen. Alles wordt geserveerd door vriende-
lijk personeel. Calle Alcazabilla 11

Voor wie het aandurft…
Het traditionele Spaanse stierenvech-
ten is te zien op zondagen en tijdens de 
Feria (feestweek in augustus). Locatie: La 
Malagueta, de meer dan 140 jaar oude arena. 

Gegrilde sardientjes 
eten aan het strand

Madrid

MálagaMALAGA
Mooi
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Voor dit nummer reisde  
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3-daagse
vliegreis
vanaf

€ 189,- P.P.
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Mozaïek
Het lijkt een inkopper, maar een van mijn 
favoriete plekken in Barcelona is en blijft 
Park Guëll: het park vol kleurige moza-
iekversieringen van architect Gaudí, met 
als bonus een prachtig uitzicht over de 
stad. Met een tas vol lekkernijen van een 
lokale markt is het hier prima toeven. 
Tip: koop van tevoren online entreetic-
kets om de rij of een teleurstelling te 
vermijden!

Zonsondergang
Uniek aan Barcelona is natuurlijk 
het strand. Helemaal in het onderste 
puntje van de stad bevindt zich de wijk 
Barceloneta, met mooie boulevards en 
veel gezellige restaurantjes. Aanraders 
zijn Makamaka (lekkere burgers), Salt 
(voor het aperitivo) en het W Barcelona 
hotel (cocktails bij zonsondergang!). 
Makamaka, Passeig de Joan de Borbó 76
Salt, Passeig del Mare Nostrum 19-21
W Barcelona hotel, Plaça de la Rosa dels 
Vents 1

Slenteren to the max 
Van authentiek Spaans en statig tot wat 

12.00-23.00 uur. Toegang: gratis, gerechten 
maximaal € 5,-.

•  Kraampjes met design en vintage-
spullen, foodtrucks, muziekoptredens 
en een gezellige ambiance: ieder eerste 
weekend van de maand is de hippe Palo 
Alto Market in een oude fabriek in de 
wijk Poblenou. Carrer dels Pellaires 30

Op de pedalen
Doe Barcelona op de fiets: een goedkope 
en leuke manier om in een korte tijd veel 
te zien. Ontdek relaxed het oude centrum, 
de werken van Gaudí of de kustlijn. Er zijn 
overal fietspaden en een fiets huren kost 
niet meer dan een tientje voor een halve 
dag. Online reserveren is een aanrader: 
dan ben je zeker van een fiets op het ge-
wenste tijdstip. 

Verblijf 
U verblijft in Eurohotel Diagonal Port****, 
een uitstekend hotel in de wijk Front 
Maritim, met aan de overkant het strand 
Mar Bella. De gezellige Olympische haven 
ligt op loopafstand, metrostation Poblenou 
op 650 meter.

Vanaf € 179,- 
•  3-daagse vliegreis vanaf € 179,- p.p. 

o.b.v. logies en ontbijt. 
•  Inclusief ANWB Extra reisgids en 24 uur 

een huurfiets. 
•  Vliegen kan vanaf Brussel, Charleroi, 

Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam en 
Eindhoven. 

• Reisperiode: t/m 30 december 2018.

Exclusief
Transfer van/naar de luchthaven. Reis-  
en of annuleringsverzekering, overige 
maaltijden en privé-uitgaven, ruimbagage, 
eventuele vluchttoeslagen, bijdrage cala-
miteitenfonds € 2,50 per boeking en  
reserveringskosten € 19,50 per boeking.

Meer info & reserveren
Ga naar libelle.nl/swingendesteden. Of 
bel de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties via 0180-45 78 03. Vermeld  
de speciale reiscode SVBARY4.
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing.

Madrid

Barcelona

Ook naar 
BARCELONA?

Fietsen door de stad, de 

mooie bouwwerken van Gaudí  

bewonderen en paëlla eten aan 

het strand: Barcelona is te gek! 

Zon, strand, tapas en sangria: Barcelona in een notendop. Libelle’s 

Nienke kan er in elk geval geen genoeg van krijgen. Elke keer ontdekt ze 

weer nieuwe dingen, zoals het streetfood festival.

rauwer en hip: Barcelona heeft veel  
verschillende wijken. Maak eens een  
dag geen plannen en verken zoveel  
mogelijk verschillende wijken. Gewoon 
eindeloos slenteren door de smalle 
straatjes. Achter veel hoeken schuilt  
een verrassing.

Uit het vuistje
Even makkelijk ontbijten? Mijn absolute 
favoriet is dan een Bocadillo Jamon:  
een knapperige baguette met tomaat  
en olie, belegd met Iberico ham. De  
allerlekkerste at ik bij Tapas24. Carrer  
de la Diputació 269

Street art
In Barcelona barst het van de street art, 
vooral in de wijken El Borne en El Raval. 
Zodra de rolluiken van de winkels naar 
beneden gaan, komen de mooiste kunst-
werken tevoorschijn. Boek een gratis 
tour via barcelonastreetstyletour.com, 
met een gids die alles vertelt over de  
artiesten. 

(Food)markten
•  Het beste streetfood van de stad vind je 

tijdens het foodfestival Eat Street, elke 
tweede en soms derde zaterdag van de 
maand. Naast lekker eten is er fijne mu-
ziek op deze toffe locatie. Aanrader!  
Nau Bostik, Carrer Ferran Turné 11. Open: 

Heerlijk om hier  
eindeloos te slenteren 
door smalle straatjes

DE STAD DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN

Als de rolluiken naar beneden gaan, komen  
mooie kunstwerken tevoorschijn

3-daagse
vliegreis
vanaf

€ 179,- P.P.

BARCELONA!
Hola
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Voor wie van cultuur, mooie architectuur, 
lekker eten en shoppen houdt, is Palma de 
Mallorca een must om naartoe te gaan. En 
natuurlijk zijn er grote winkelstraten met 
bekende winkelketens. Dankzij mijn tiener-
zoon heb ik hier ook een tijd rondgewan-
deld. Maar doe mij maar de mooie steegjes 
vol schattige boetiekjes met unieke spullen.
 
Tapasbar 
Knorrende maag van al dat shoppen? Op 
aanraden van locals ontdekten wij tapas-
bar La Bodeguilla. Zowel beneden in de bar 
als boven in het chiquere gedeelte kun je 
heerlijk eten. C/ Sant Jaume 3

Picknick in de haven
Budgettip: haal lekker iets te eten op de 
markt of bij een supermarktje en slenter 
voor de lunch naar de haven. Eten met een 
goed uitzicht én gratis een verkoelend zee-
briesje erbij.

Een pláátje
Wat een mooi gebouw is de prachtige der-
tiende-eeuwse kathedraal La Seu, gebouwd 
ter ere van Maria. Ervóór is een grote vijver 
aangelegd, waarin de weerspiegeling van 
de kathedraal is te zien. In het hoogseizoen 
is hier vaak een openlucht-bioscoop. Neem 
vooral een flesje wijn en wat lekkers mee. 
Plaza Almoina

Koninklijke familie
Schuin tegenover de kathedraal staat het 

Een citytrip mét zon, zee en strand? Dan gaan we natuurlijk naar Palma  

de Mallorca. Voor Libelle’s Suus was het liefde op het eerste gezicht.  

Paleis van Almudaina. Hier verblijft de 
Spaanse koninklijke familie tijdens een 
bezoek aan Mallorca. Elke dag open voor 
publiek. 

Es Balaurd
Even verderop is het museum voor heden-
daagse kunst: Es Balaurd. De collectie is 
prachtig (onder andere schilderijen van 
Picasso) en ook de tuin met beelden vind ik 
fantastisch. Een goed idee is om ‘s avonds 
terug te gaan: als het minder warm is, loop 
je wat makkelijker de trappen omhoog. 
Vanaf het dakterras van museum Es Balaurd 
is er een prachtig uitzicht over Palma en de 
haven. Plaça de la Porta de Santa Catalina 10

Hop on!
Niet te missen zijn de bekende hop-on hop-
off bussen. Deze toeristische dubbeldekkers 
rijden langs de belangrijkste attracties en be-
zienswaardigheden van de stad. Makkelijk, 
want je kunt overal in- en uitstappen. Mét 
audioguide voor toeristische informatie. 

Stukkie treinen?
Wie niet vies is van een beetje toeristisch 
doen, kan een dagtrip maken met het 
ouderwetse treintje. Hij vertrekt vanuit 
station Plaça d’Espanya in Palma en rijdt 
door een prachtig bergachtige landschap 
naar Sóller in het noordwesten. Op een 
warme dag is het heerlijk om door de open 

Verblijf 
U verblijft in Hotel HM Balanguera 
Beach****, op 2 minuten lopen van het 
strand. HM Balanguera Beach ligt op een 
paar meter van het populaire Palma-
strand en op 5 kilometer van de luchthaven 
van Palma. De stad Palma de Mallorca ligt 
op 20 minuten met het openbaar vervoer. 

Vanaf € 249,-
•  3-daagse vliegreis vanaf € 249,- p.p. 

o.b.v. logies en ontbijt.
•  Vliegen kan vanaf Brussel, Eindhoven, 

Amsterdam en Rotterdam. 
• Reisperiode: t/m 31 oktober 2018.

Exclusief
Transfer van/naar de luchthaven. Reis-  
en of annuleringsverzekering, overige 
maaltijden en privé-uitgaven, ruimbagage, 
eventuele vluchttoeslagen, bijdrage cala-
miteitenfonds € 2,50 per boeking en  
reserveringskosten € 19,50 per boeking.

Meer info & reserveren
Ga naar libelle.nl/swingendesteden. Of 
bel de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties via 0180-45 78 03. Vermeld  
de speciale reiscode SVPDM98. 
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing.

Ook naar 
PALMA DE 

MALLORCA?

Cultuur, lekker eten, toffe  

boetiekjes en niet te vergeten  

de ligging aan zee: Palma de 

Mallorca, de hoofdstad van  

het eiland Mallorca, heeft het!

MALLORCA
Palma de

HET HEEL-VER-WEG GEVOEL OP TWEE UUR VLIEGEN 

ramen van de coupé de wind te voelen. 
Tussendoor stopt de trein: dé kans om 
prachtige foto’s te maken van het land-
schap vol sinaasappel-, citroen- en limoen-
bomen. In het plaatsje Sóller zit een gezel-
lig plein met uitnodigende terrassen en 
leuke winkeltjes. Mis vooral de ijswinkel 
met heerlijk vers ijs niet! In het centrum 
rijdt een historisch trammetje naar Port de 
Sóller, aan de kust. Strandtas meenemen 
dus. trendesoller.com

Lekker eten
•  Vraag tips aan locals. De eigenaar van 

het hotel, medewerkers in een winkel of 
restaurant: via hen kom je vaak aan de 
beste plekken en goede eethuisjes. Op 
het eerste gezicht zijn de plastic stoeltjes 
misschien niet altijd even aantrekkelijk. 
Maar het heerlijke eten en de sfeer maken 
het weer goed.

•  De lunch is voor de lokale bevolking de 
hoofdmaaltijd en wordt meestal genut-
tigd tussen twee en drie uur ’s middags, ‘s 
Avonds eten de locals meestal pas na negen 
uur.

Lekker lunchen aan de haven,  
met een gratis verkoelend briesje

Overal heb je mooie 
uitzichten op de stad 
én op de zee

Madrid

Palma de 
Mallorca
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2660 zonuren
Ik zou het liever geheimhouden want voor 
je het weet, wil iedereen ernaartoe. Maar 
Valencia maakt haar reputatie beslist waar 
als het nieuwe Barcelona: het is er net zo 
leuk én minder druk. En omdat Valencia 
toch echt een stuk zuidelijker ligt, is het er 
ook sneller mooi weer. Sterker nog: Valencia 
telt 2660 zonuren per jaar, dus daar kunnen 
maar weinig steden aan tippen! Niet te mis-
sen in 2018: de Joan Miró-tentoonstelling 
die loopt tot 17 juni. Miró. Orden y desorden, 
Institut Valencia d’Art Modern. Check de site 
voor de uren dat de entree gratis is

Vamos a la playa
Aan het strand wemelt het van de hippe 
strandtenten zoals La Mas Bonita en Can 
Luca aan Playa La Patacona. Maar Spaanser 
dan La Pepica’s bestaat niet. De bediening 
tilt de megagrote pannen met verruk-
kelijke paella boven het hoofd door het 
restaurant. Vanaf een uur of twee zit het er 
bomvol lunchende Spaanse families, dus 
kom vroeg of reserveer. Avenida Neptuno 6 

Tringg tringg
Een beetje Nederlander pakt de fiets, want 
daar leent de stad zich uitstekend voor. 
Mo’Bike is een superaardige, niet al te dure 
verhuurder met Engelssprekende gidsen. 
Wij fietsten via de Mercado Central door 
het park om daar even een koffiestop te 

Kijken, kijken en wat lekkers kopen
Ook Valencia heeft een prachtige overdekte 
markthal, de Mercado Central. Om de markt 
heen is het een gezellig gedoetje, met kraam-
pjes vol souvenirs, en binnen is werkelijk 
alles te krijgen aan Spaanse eetwaar. Van 
olijven tot hammen, van gamba’s tot kazen. 
De markt is open van zeven uur ’s ochtends 
tot drie uur ’s middags. Er is een koffietentje 
in de markthal (Retrogusto Coffeemates), 
maar lunchen met lokale wijn en pintxos 
(kleine hapjes) kan ook, in het midden van 
de hal bij Central Bar. Verser kan bijna niet! 
Mercado Central, Plaza de la Ciutat de Bruges, 
s/n, www.mercadocentralvalencia.es

Trendy hapjes
Valencia maakt zijn reputatie als culi-stad 
helemaal waar. Bijna overal kun je goed en 
goedkoop eten, vaak zelfs inclusief drank. 
Mijn vriendinnen en ik aten in Vuelve 
Carolina, een Scandinavisch gestyled res-
taurant met op de kaart trendy hapjes die 
je allemaal kunt delen. 
Vuelve Carolina, Calle Correos 8

Verblijf 
U verblijft in Hotel Conqueridor****, midden 
in het centrum van Valencia. Het ligt op 
5 minuten loopafstand van het treinsta-
tion en op 500 meter van Plaza de Toros. 
Faciliteiten: receptie, lift, lounge, gratis 
internetaansluiting in het gehele hotel, bar, 
restaurant, fitness en sauna.

Vanaf € 159,-
•  3-daagse vliegreis vanaf € 159,- p.p. 

o.b.v. logies.
•  inclusief ANWB Extra reisgids en 

7-daagse Valencia Card voor gratis en-
tree tot diverse musea, een gratis drank-
je en tapas, diverse kortingen op overige 
musea, winkels en restaurants. 

•  Vliegen kan vanaf Charleroi, Brussel, 
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam. 

• Reisperiode: t/m 30 december 2018.

Exclusief
Transfer van/naar de luchthaven. Reis-  
en of annuleringsverzekering, overige 
maaltijden en privé-uitgaven, ruimbagage, 
eventuele vluchttoeslagen, bijdrage cala-
miteitenfonds € 2,50 per boeking en  
reserveringskosten € 19,50 per boeking.

Meer info & reserveren
Ga naar libelle.nl/swingendesteden. Of 
bel de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties via 0180-45 78 03. Vermeld de 
speciale reiscode SVVLCX9. De ANVR/SGR-
voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Ook naar 
VALENCIA?

Valencia is dé stad van de 

rustieke pleintjes, een futuristisch 

museumpark, gezellige tapas-

tentjes en hippe restaurants.

maken. Vervolgens door naar de haven en 
het strand: een fietstochtje van hooguit 
dertig minuten, grotendeels over een 
fietspad en dat is natuurlijk best relaxed. 
Mo’Bike, Carrer del Poeta Llombart 1. 3 dagen 
fietshuur kost rond de € 25,-, een tour van 3-4 
uur met gids kost ook € 25,- p.p.

Plein, plaza, plaça?
Wat een prachtig plein is Plaza Virgen! Er ge-
beurt de hele dag wel wat: er staan een grote 
fontein, een kathedraal en een basiliek die je 
eigenlijk allemaal even moet bezoeken. Op 
de terrasjes eromheen zit je eerste rang, in de 
zon of lekker onder de parasol. Het filiaal van 
Saona (een caféketen) is prima. 

Park voor alles
Aan de noordkant van het centrum ligt 
het Turia-park, aangelegd in de bedding 
van de gelijknamige, voormalige rivier. 
Een prachtig groot en groen park dat zich 
perfect leent voor fietsen, picknicken en 
hardlopen. Het aansluitende Palau de 
la Música en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, eigenlijk één groot kunst- en we-
tenschappelijk complex met een indruk-
wekkende architectuur – is een lust voor 
het oog en het oor. Er is altijd wel wat te 
doen of te zien op het gebied van concer-
ten, voorstellingen en tentoonstellingen. 
Stukje hardlopen? Download de app Valencia 
ciudad del running voor routes

Wát een leuke bestemming is Valencia, ontdekte redactiemanager Marleen 

toen ze er met een groep vriendinnen naartoe ging. Authentiek, lekker weer, 

goed eten, leuke winkels, aardige bewoners én aan het strand.
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Lekker lunchen in de  
Mercado Central:  
verser kan bijna niet!

Madrid

Valencia
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VALENCIA
Viva 3-daagse

vliegreis
vanaf

€ 159,- P.P.

SPAANSER DAN SPAANS
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