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De stad Sevilla wordt ook wel het ‘Spaanse openluchtmuseum’
van Spanje genoemd aan dus bezienswaardigheden dus geen
tekort. Maar door alle bezienswaardigheden die in Sevilla te
vinden is de kans groot dat je door de bomen het bos niet meer
zien. Daarom helpen wij jou in het blog Wat te doen in
Sevilla, 10x de leukste bezienswaardigheden! Alvast op weg met
de 10 leukste bezienswaardigheden.
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1. Plaza de España

Eén van de meest bekende pleinen en tevens bezienswaardigheden

in Sevilla is het prachtige Plaza de España. Naast dat het
plein met zijn doorsnede van 200 meter al indrukwekkend is, is
het ook nog eens omringt met veel prachtige in Spaanse
renaissancestijl gebouwde gebouwen. Deze werden in 1929
gebouwd als een symbolische wijze om vrede te sluiten met haar
vroegere Amerikaanse kolonies.
Informatie over Plaza de España
Prijs: het terrein is gratis te bezoeken
Openingstijden: het terrein is de gehele dag geopend
Tip: Bezoek Plaza de España ook s’avonds, dan is het plein en
zijn gebouwen prachtig verlicht!

2. Real Alcázar de Sevilla

De Real Alcázar de Sevilla is het koninklijk paleis van

Sevilla en zeker een van de bezienswaardigheden die je moet
bezoeken tijdens je bezoek aan Sevilla. Dit prachtige paleis
in zijn Mudéjar-stijl (een bouwstijl met veel invloeden van de
Moorse en Christelijke cultuur) is waarschijnlijk het oudste
nog in gebruik zijnde kasteel van Europa! Wanneer Koning
Felipe V op bezoek is in Sevilla is dit nog altijd zijn
hoofdresidentie. De ‘hoofdattractie’ van Real Alcázar de
Sevilla is voor ons het binnenplein, de Patio de las
Doncellas. Je vind hier een prachtig sfeervolle binnentuin.
Informatie over Real Alcázar de Sevilla
Prijs p.p.: €14,50 voor entree of €32,00 voor entree met
tourgids
Openingstijden: elke dag van 9:30 t/m 17:00

3. La Giralda en Kathedraal van
Sevilla

Een van de meest indrukwekkend bezienswaardigheden van Sevilla
is de La Giralda, een prachtige 104,5 meter hoge klokkentoren.

Ook is dit het herkenningspunt van Sevilla, deze kolos steekt
namelijk overal bovenuit! Toen deze klokkentoren gebouwd werd
tussen 1184 en 1195 was het hoogste Minaret ter wereld. Tegen
de klokkentoren staat de tevens de op twee na grootste
Kathedraal ter wereld, deze twee bezienswaardigheden zijn dus
super te combineren tijdens je bezoek aan Sevilla.
Informatie over La Giralda en Kathedraal van Sevilla
Prijs p.p.: €12,00 voor entree of €28,00 voor entree met
tourgids
Openingstijden: ma-za 10:45 t/m 17:00 – zo 14:30 t/m 17:00

4. Barrio de Santa Cruz

De wijk Santa Cruz is de voormalige Joodse wijk van Sevilla.

Dit is ontstaan doordat Koning Ferdinand III (1217- 1252) de
Joden dwong in deze wijk te wonen. In de 14e eeuw namen de
Christenen het over, en maakte hier een volkswijk van. Als je
deze bezienswaardigheid in Sevilla bezoekt, laat je dan niet
afschrikken de toeristische straten bomvol restaurants en
winkeltjes. Wijk af van het ‘normale’ pad en begin met dwalen
door de sfeervolle smalle straatjes en geniet van alles wat er
om je heen te zien is. Ook zijn er diverse bezienswaardigheden
verstopt in deze sfeervolle wijk van Sevilla, bijvoorbeeld de
Casa de Pilatos, een paleisje verstopt midden in de wijk!
Informatie over Barrio de Santa Cruz
Prijs: het terrein is gratis te bezoeken
Openingstijden: het terrein is de gehele dag geopend

5. Casa de Pilatos

Midden in de Barrio de Santa Cruz zit een prachtig paleisje

verstopt, Casa de Pilatos. Een van de bezienswaardigheden in
Sevilla waar (gelukkig) niet iedereen van af weet. Als je dit
kasteel bezoekt vergeet je even dat je in het hart van Sevilla
bent, zo rustig en stil is het er. Het gebouw is gebouwd
tussen de 15e en 16e eeuw, en word gedeeltelijk nog bewoond
door de 18e hertogin van Medinacelli en haar familie. De rest
daarentegen is open voor bezoek, en mensen die van oudheden
houden kunnen daar hun hart op doen. We raden daarom ook echt
aan om de Casa de Pilatos te bezoeken en een audiotour te
doen!
Informatie over Casa de Pilatos
Prijs p.p.: €10,00 voor entree + audiotour
Openingstijden: apr-okt; ma-zo 09:00 t/m 19:00 nov-mrt;

ma-

zo 09:00 t/m 18:00
Tip: Sevilla is ook heel goed te combineren met de prachtige
stad Malaga. Met de trein ben je al binnen 2 uur van Sevilla
naar Malaga gereden! Lees hier tips voor jouw bezoek aan
Malaga!

6. Santa Ana kerk
De Santa Ana kerk (Iglesia de Santa Ana ) is geen gigantisch
grote en indrukwekkende kerk. Maar toch is dit een van de
bezienswaardigheden in Sevilla die je tijdens een bezoek aan
de wijk Triana zou moeten bezoeken, het is tevens de oudste
kerk van Sevilla! Mocht je naar binnen willen krijg je na
betaling van de entree een velletje papier met informatie over
de kerk. Je kun vervolgens rondlopen om de binnenkant te
bekijken, ook hebben ze diverse vitrines met oude zilveren
voorwerpen staan.
Informatie over de Santa Ana kerk
Prijs p.p.: €2,00 voor entree + informatie
Openingstijden: het terrein is de gehele dag geopend
Tip: Het kan zijn dat de kerk ondanks de openingstijden niet

te betreden is in verband met een dienst.

7. La Capilla de los Marineros

Als je door Triana loopt kun je er zomaar langs lopen zonder
deze bezienswaardigheid te herkennen, hij staat namelijk pal
tussen de gewone huizen van Triana, Sevilla! Deze prachtig
geschilderde kapel, of nouja, eigelijk kleine kerk. In de
gevel vind je het Mariabeeld Virgen Esperanza, Maagd van de
Hoop.
Informatie over La Capilla de los Marineros
Prijs: gratis te bekijken
Openingstijden: bevind zich aan een doorlopende weg, is altijd
te bekijken
Tip: Geen zin om rond te lopen of met de bus te reizen? Ontdek
Sevilla op de fiets! Zo kom je op plekken waar je anders
misschien nooit gekomen zou zijn.

8. Torre del Oro

De Torre del Oro, oftewel de gouden toren is één van de
bekendste bezienswaardigheden die Sevilla te bieden heeft.
Mocht je ooit aan ansichtkaart vanuit Sevilla hebben mogen
ontvangen, is de kans groot dat de Torre del Oro d’r op stond!
De Torre del Oro is een toren die voorheen hoorde bij de
stadmuren die ter verdediging Sevilla diende. De toren heeft
daarnaast ook voor andere doelen gediend, zoals gevangenis,
kapel en opslagplaats. Tegenwoordig is de Torre del Oro te
bezoeken in de vorm van een maretien museum.
Informatie over torre de Oro
Prijs p.p.: €3,00 voor entree of €1,50 voor studenten (-6 jaar
gratis entree)
Openingstijden: ma-vr 09:30 t/m 18:45 – za-zo 10:30 t/m 17:00

9. De wijk Triana

Dit
is
wellicht
de
vrolijkste
en
kleurrijkste
bezienswaardigheid in Sevilla, en word door sommige zelfs
beschreven als de leukste wijk van Sevilla! Triane ligt aan de
oever van de Guadalquivir rivier en is te bereiken de brug
Puente de Isabel II. Je kunt hier lekker rondwandelen,
genieten van de kleurrijke gebouwen en even zitten langs het
water met wat lekkers te eten of drinken. En hoewel Triana
voorheen één van de belangrijkste wijken van Sevilla was vind
je hier verassend weinig toeristen, toppie! Ook zijn er
diverse bezienswaardigheden te vinden in Triana, zoals de
Santa Ana kerk en de La Capilla de los Marineros.
Informatie over de wijk Triana
Prijs: het terrein is gratis te bezoeken
Openingstijden: het terrein is de gehele dag geopend

10. Bezoek een museum in Sevilla

Je krijgt vast al de indruk dat Sevilla het Spaanse
openluchtmuseum is met al zijn bezienswaardigheden. Maar
gewone musea zijn ook er te vinden in deze prachtige stad!
Deze musea verschillen tussen musea die over het verleden van
de stad gaan tot belangrijke gebouwen die zijn omgetoverd in
museum om op die manier de geschiedenis te tonen en het belang
dat het gebouw had. Op deze manier kun je je kennis over de
bezienswaardigheden van Sevilla nog meer bij spijkeren.
Graag geven wij jou alvast een lijst mee met de beste musea
van Sevilla!
Museo De Bellas Artes De Sevilla
Museo Palacio de la Condesa de Lebrija
Museo del Baile Flamenco
Nao Victoria 500 replica & museum
Museum of Illusions
Palacio de las Dueñas

Hotels in Sevilla
Van plan meer bezienswaardigheden in Sevilla te bezoeken dan
in één dag mogelijk is? Boek een hotel in de buurt, er zijn
tal van leuke hotels te vinden in deze prachtige stad!

Booking.com

Er zijn nog veel meer bezienswaardigheden in Sevilla te vinden
en ontdekken, maar we willen natuurlijk niet alles verklappen
. We hopen met onze bezienswaardigheden tips jouw al wel
goed op weg geholpen te hebben!

