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MADRID
on
a
b
Maries little black travel book
Heen en
terug voor
€ 49!

© JOÃO NOGUEIRA

Redactrice Marie: ‘Zes maanden
lang mocht ik in deze fantastische
stad wonen tijdens mijn Erasmusperiode. Genoeg om me een beetje
een local te voelen en de leukste
adresjes te ontdekken.’

Palacio de Cristal

Mercado de San Miguel

In Madrid brei je lekker nog een paar dagen aan je zomer
- voor geen geld, trouwens. Zon, shops, tapas en wijn!

Delic

TEKST: MARIE MONSIEUR

Goed slapen is niet duur
Madrid is zo’n stad waar je voor weinig geld in een écht mooi hotel
kan slapen. Mijn twee favorieten:

FOODIE HEAVEN

Tip: act like a local! Lunchen doe je na
twee uur, dineren rond halftien. Zo voel je
de Spaanse ambiance pas echt.

Foodmarkets

➜ Praktik Metropol: voor € 90
per nacht boek je een tweepersoonskamer in dit centraal gelegen
designhotel. De minimalistische
inrichting is to die for, en het dakterras is het beste van Madrid om
je - zelf meegebrachte, dat mag! flesje cava op te drinken.

➜ The Hat: zonder twijfel het mooiste hostel waar ik al geslapen heb.
On a budget? Dan slaap je in een
gedeelde kamer (€ 20 p.p./nacht).
Zin in romantiek? Dan boek je een
dubbele kamer (€ 70 voor 2/nacht).
Wedden dat je het concept echt
geweldig vindt?

Praktik Metropol, Calle de la Montera 47,
www.praktikmetropol.com.

The Hat, Calle Imperial 9,
www.thehatmadrid.com.
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Alle toeristen gaan naar Mercado de
San Miguel (Plaza de San Miguel,
www.mercadodesanmiguel.es), en niet
voor niks: het is een van de leukste
plekken om te aperitieven. Liever iets
rustigers? Bij San Ildefonso (Calle
Fuencarral 57, www.mercadodesanildefonso.com) in Chueca vind je de
beste foodtrucks. Of je nu Spaanse
croquetas wil eten of liever taco’s en
een mojito bestelt, they have it all.

Ontbijt/koffie/snack
Bij Ojalá (Calle de San Andrés 1, www.
grupolamusa.com) kan je kiezen tussen
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