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Spaanse stad zonder zand en zee
maar vol cultuur en levenskunst

Schitterende monumenten in een

prachtig stadscentrum een van de
aangenaamste klimaten van Europa én
vriendelijke inwoners Dat toeristen
Murcia

pal in de Spaanse fruitstreek

en op 40 km van de kust

vaak over

het hoofd zien is een jammere zaak
Het is immers de perfecte voorjaarstrip
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doorheen maar beide flanken zijn wen moeten zeker ook langsgaan in
verkeersluw gemaakt Aan de ene een van de vier winkels van Joaquin
Roses laureaat op het nationaal con
is maar het moet gezegd Murcia is kant hebje het toeristisch gezien be
niet overmatig toeristisch heeft langrijkste deel met de kathedraal cours van chocolatiers patissiers
géén landmark bezienswaardig aan de andere kant vindje Plaza Flo Twee ervan vind je in de calle Trape
heden en ligt niet aan zee Tot zover res een geliefd pleintje waar de ria het shoppinghart van Murcia
de drie redenen waarom deze ty Murcianos komen flaneren en een
pisch Spaanse stad met haar copa de cava drinken met een mon
Shop til you drop
440 000 inwoners de zevende tadito broodje met stukje gegrild
grootste van Spanje niet meteen vlees of een marinera degusteren De historische winkelas wordt ge
vormd doordeTraperia die van Pla
een belletje doet rinkelen Maar een tapa van droge biscuit met rus
Murcia is zeer de moeite al is het sische salade en ansjovis Een van de za Santo Domingo de terrassen
maar om haar groene omgeving te bekendere restaurants aan dit plein staan hier rond de grootste ficus
boom die we ooit zagen naar de ka
ontdekken ookla Huerta de moes is Meson de Murcia www mesonde
tuin genoemd De groenten en fruit murcia esj Ons bezoek valt toevallig thedraal loopt en de Plateria die er
die in deze vruchtbare moestuinen
samen met de nationale Spaanse haaks op loopt vanaf het Museum
worden gekweekt worden naar feestdag en daardoor kunnen we s Ramón Gaya Beide straten zijn ge
heel Europa geëxporteerd De Mur avonds genieten van een onvervals vuld met unieke boetieks cafeetjes
cianos zouden zelfs zo veel groen te Spaanse processie Een bewerkte tapas en koffiebars Je kan er mak
ten eten dat ze door hun buren de
troon waarop het beeld van Christus kelijkeen hele dag rondstruinen De
Cartageners bairigas verdes groe prijkt wordt door een twintigtal straatnamen dateren nog uit de tijd
ne buiken worden genoemd In ruil volgelingen op schouders gedragen van de gildes in de Plateria zat de gil
noemen zij hun visetende buren Vooraan schrijden een paar sexy ge de van de zilversmeders in de Tra
peria verkocht men vodden Vergeet
aan zee aladroques sardines
sluierde en hooggehakte Madon
Het is een beetje flauw om te begin

nen met wat een stad allemaal niet

niet dat de winkels sluiten tussen 14

na s Murcia s kleurrijke processies
en 17 uur maar minstens tot 20 uur
die vooral tijdens de heilige week
Murcia ligt niet alleen ingebed in voor Pasen plaatsvinden zijn sinds open zijn
een groene oase de stad zelf heeft 2011 internationaal toeristisch erf Na al het shoppen geen geld meer
een paar prachtige parken Vlak bij goed De barokke houten sculpuren No problema Murcia is een grote
ons hotel ligt La Glorieta waar ska die dan worden rondgedragen van studentenstad en dat voelje De stu
denten drukken hun stempel op het
ters hun kunsten vertonen tussen de hand van de 18de eeuwse beeld
straatbeeld én de prijzen zeker in de
een rode bloemenzee en fonteinen
houwer Francisco Salzillo zijn zo
Het park grenst aan het stadhuis knap gemaakt dat het lijkt of de buurt van het 16de eeuwse univer
met zijn prachtige neoklassieke maagden engelen en heiligen echt siteitsgebouw dat ooit een klooster
zalmroze fa ade Helemaal anders leven Je kan ze ook zien in het Mu was Calle Santo Cristo Café Pro
en fel gecontesteerd is de uitge seo Salzillo de Murcia www muse venzal er pal tegenover gaat zelfs
prat op het goedkoopste pintje 40
puurde minimalistische achterge osalzillo es
cent van Spanje Een tapa erbij kost
vel die door sommigen wordt ge
90 cent
zien als een architectonische vloek Grootste theater
Een eindje verder in de Calle Enrique
omwille van zijn ligging tegenover Het grootste theater van Murcia
Villar vind je de Zalacain een bijna
de schitterende kathedraal Die
en een van de belangrijkste van heel
laatste waarvan sommige delen al Spanje is het Teatro Romea waar mythische studentenkroeg die op
werden gebouwd in de 14de eeuw je op uitkomt als je van de Traperia maandagen fungeert als literair café
is pure baraken de gevel die uitgeeft door de oude poort van Santo Do voor studenten Letteren

Pure barok

op de Plaza del Cardenal Belluga is mingo steekt Op het theaterplein
een plaatje Murcia telt veel barok net als het theater genoemd naar de
kerken
en wordt daarom ook de 19de eeuwse acteurjulian Romea
barokke stad genoemd maar dit is het s zondags een drukte van je
is de indrukwekkendste Kom je welste Er vindt een middagvoorstel
hier op zaterdag dan spotje vast en ling plaats van Jungle Book en het
kele bruidsparen met chic geklede plein loopt vol zwangere vrouwen
gezelschappen die er qua stijl zo jonge moeders en een karavaan van
zwaar overgaan dat je je in een film kinderwagens De stad zelf lijkt wel
van Almodóvar waant Vlak naast even vruchtbaar als de moestuinen
de kathedraal ligt het 18de eeuwse errond

bisschoppelijke paleis Palacio Epis
taart
copal Heb je beide bezocht dan is Popcorn
het tijd voor een koffie en wat men Op het plein ontmoeten we Antonio
senkijken op het plein bij Compania Guillamón telg uit een lokaal ge
del Tropico de Café y Té
slacht van popcornverkopers Anto
nio vertelt dat zijn vader drie maan
den geleden overleden is en hij de
Tapas en cava
fakkel nu overneemt

Het centrum van Murcia wordt

enerzijds doorgesneden door de ri
vier Segura en anderzijds door de
Gran Via Escultor Salzillo Deze bre
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de maar niet bijzondere boulevard
hoewel schoenenfreaks best even

stoppen bij Ulanka op nr 30 werd
genoemd naar een belangrijke
beeldhouwer Het verkeer raast er

El Palomitas

popcorn luidt zijn bijnaam en met
zijn kapiteinspet heeft hij wat weg
van SuperMario Bij de Spaanse
jeugd is popcorn bijna even populair
als pipas zonnebloempitten
We eten een taartje bij Kuss een
mooi theesalon op de hoek van het
theaterplein waar lekkernijen ver
leidelijk liggen uitgestald Zoetekau
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Pareltje van de rijken
En de Calle Traperia heeft nog een
troef een van de intrigerendste ge
bouwen van Murcia Bezoekje tij
dens je citytrip slechts één monu
ment laat het dan dit juweel
tje zijn het Koninklijke Casino On
danks de naam heeft het stadspaleis
niks met gokken te maken Deze pri
véclub voor de gegoede burgers van
Murcia dateert van 1847 Het ge
bouw werd ontworpen door diverse
architecten en vormt een interes

sant eclectisch geheel Bij de ingang
krijg je een soort telefoon die je uit
leg verschaft in de verschillende
ruimtes zoals de balzaal de biblio
theek het boudoir waar de dames

zich poederden let op de plafond
schildering meteen vrouwelijke Ica
rus en de biljartkamer
Grappig detail in de salons aan
weerszijden van het portaal zie je
door het gebombeerde glas de be
jaarde leden van de gentlemen s
club hun krantje lezen als maakten
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ze zelf deel uit van het museum Ze

zitten er zo rustig dat je je afvraagt
of er niet eentje ongemerkt is ge
stopt met ademen

Plaza Flores is hét pleintje om tapas te gaan degusteren en te flaneren tussen de Murcianos

Tapas bij de vleet
De échte Murciaanse tapas serveren
zeal meerdan tachtig jaar bij LosZa
gales Deze zaak tussen deGranVia
en de kathedraal Calle Polo de Medi

na is zó populair dat je je schouders
breed moet maken om nietonder de

40 km van de zee en de vis komt elke

dag vers uit de haven van Cartagena
Bestel zeke r de pulpo alhorno in ktvis
uit de oven Na een dessert van Tarta

de la Abuela
taart

meer pudding dan

verklaren we Las Flores ons

favoriete restaurantje
Een plaats die het deelt met La Ala
cena een luxekiosk met een klein

terrasje op de Paseo Alfonso X naast
het

klooster

van

Santa

www alaceriadelasclaras com

Clara

De

verse gamba s met venusschelpen
zijn hier niet te versmaden
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voet te worden gelopen Als je tot aan
de toog geraakt bestel dan een por
tie gabardinas gefrituurde sardien
tjes in een jasje
Geraak je niet binnen dan is Lizar
ran een uitstekende tapasbarketen
in de buurt een prima alternatief Hier
eet je pinxos Baskische tapas op

brood en worden achterafde stokjes
geteld voor de rekening
Tapasbar Las Flores Calle Santa Isa
bel 5 ligtjuist om het hoekje van het
gelijknamige plein en is de favoriet
van vele Murcianen Rond lunchtijd is
het erdruken op zonnige dagen bij
na onmogelijk om een plekje op het
terras te vinden Wij nestelen ons bin
nen onder het obligate tv scherm en
laten de dienster een paar verse vis
schotels alaplancha uitkiezen En dat
doet ze goed
Murcia ligt op slechts een dikke
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PRAKTISCH
Erheen de lowcost luchthaven

draal het Museum San Juan de

van Alicante ligt op een uurtje
rijden Vliegeninca 2 40uurmet

Diosmen deMoorse overblijfse

onder andere Brussels Airlines

bezichtigt Via www murciagui
des es kan je een professionele
Engels Franstaligegids boeken

www brusselsairlines be Jet Air

wwwjetairfly be
Vueling
www vueling com of Ryanair
www ryanair be Wie ook de
provincie Murcia met de mooie
kustlijn de Costa Calida wil ver

len in het Santa Clara klooster

Vanaf 60 euro

Real Casino de Murcia

Calle Traperia 18 toegang
5 euro vanaf 3 pers 3 euro

kennen huurt het best een auto

www casinomurcia com

op de luchthaven
Stadstoer zin om de kunstge

App

schiedenis van Murcia in te ont
dekken Om samen met een

met alle bezienswaardigheden
musea parken en monumenten
met hun respectieve openings
tijden

gids door de middeleeuwse
straten en pleintjes te struinen
waarbij je onder meer de kathe

je kan de gratis app

turismomurcia

downloaden

Het stadspaleis Real Casino is ook een geliefd decor
voor trouwfoto s

Verwacht je niet aan de bekende namen en ketens in
de winkelstraten wel aan kleine unieke boetieks
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Een drukte van jewelste op het plein voor het Teatro Romea Het grootste theater van
Murcia is meteen een van de belangrijkste van heel Spanje
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