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1.WELKOM

Wij zijn Mandy & Ruud, beiden hebben 
we een enorme passie voor gastvrijheid. 
Vrije tijd en toerisme zijn voor ons sinds 
jaar en dag de belangrijkste invulling van 
ons leven. We studeerden beiden af aan 
de University of Breda en we deden 
ervaringen op in de verblijfsindustrie, 
hospitality en retail. Mandy is de 
gastvrouw met oog voor detail en 
welzijn van haar gasten wat zorgt voor 
een prettige sfeer. Ze kan u alles vertellen 
over Sevilla en omstreken. Ruud laat u 
genieten van een prachtige tuin, een 
schoon zwembad en een heerlijk hapje. 

Sevilla is voor ons beiden één van de mooiste steden van Europa. We raakten 
betoverd door de charme en schoonheid van Sevilla, de Arabische invloeden en 
Mudejarstijl. De oude binnenstad, de warmte en de smalle straatjes van de oude 
wijken maakten vanaf het eerste moment een onuitwisbare indruk. 

Bent u benieuwd naar Casa Arena, onze ervaringen en het adembenemende 
Sevilla? We kijken ernaar uit om u te verwelkomen in Casa Arena. We zullen er 
alles aan doen u te laten genieten van uw verblijf in Sevilla. 

Mandy en Ruud



2. TRANSPORT
Casa Arena is gesitueerd op slechts 20 minuten van de luchthaven Sevilla San 
Pablo. 

Wenst u door ons opgehaald of weggebracht te worden van en naar het 
vliegveld, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Reist u met een auto, dan kunt u 
deze gratis parkeren bij de Bed & Breakfast.

Van Casa Arena kunt u met bus 161 naar het stadscentrum van Sevilla.
U heeft 2 opties:

1. U loopt 6 minuten en zit 25 minuten in de bus.

2. U loopt 15 minuten en zit 5 minuten in de bus.

Van Sevilla naar Casa Arena gaat u met bus 161 naar Tomares.

De bustijden zijn seizoensgebonden, vraag ons naar de actuele dienstregeling.

Bed & Breakfast Casa Arena: Calle Dr. Fleming 18, 41940 Tomares, Sevilla

U kunt alle adressen vinden in Google Maps.

2. VERVOER

B&B

B&B

B&B
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3. TOMARES

Het dorpje Tomares is als het ware een 
chique buitenwijk van de stad, het telt 
ongeveer 30.000 inwoners, en er zijn 
meer dan 60 barretjes en restaurants. In 
het oude dorpscentrum lijkt het alsof de 
tijd heeft stilgestaan.

Wonen en verblijven buiten een grote 
stad als Sevilla is zalig, er staat hier 
namelijk altijd een beetje wind waar-
door het in de warmste periode van het 
jaar net wat aangenamer is. Het is hier 
stil en u kunt genieten van de rust van 
het Spaanse leven.

Gaat u graag in Tomares een hapje eten, 
dan hebben we op loopafstand van Casa 
Arena enkele tips:
1. B&B Casa Arena     6. Restaurante Jaramillo (1,4km)€€
2. Café Kokolá (700m)€    7. Sasha Restaurante (1,8km)€€
3. El Traga Aljarafe (650m)€€   8. Delacruz restaurante (1,7km)€€
4. Tomaré Tapas Bar (700m)€   9. Parque Olivar del Zaudín (1,7km)
5. La Tapería de Kino (1,2km)€€
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4. SEVILLA
1. Bus Station `Plaza de Armas´  
2. Museo de Bellas Artes   
3. Palacio de la Condesa de Lebrija
4. Las Setas   
5. Palacio de las Dueñas
6. Iglesia del Salvador
7. Casa de Pilatos
8. Plaza de Toros

9. Plaza del Cabildo
10. Cathedral
11. Real Alcazár
12. Torre del Oro
13. Metro Puerta de Jerez
14. Palacio de San Telmo
15. Plaza de España
16. Parque de María Luisa
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5. ONTDEK SEVILLA
Sevilla is gedurende het hele jaar een ideale vakantiebestemming om cultuur, een 
heerlijk klimaat en gastronomisch eten te combineren. Het stadscentrum van 
Sevilla is perfect te voet te ontdekken, de belangrijkste bezienswaardigheden 
liggen op korte loopafstand van elkaar. Het stadscentrum kent ook vele smalle 
straatjes en is niet geheel vlak. Onze allerbelangrijkste tip is dan ook om een paar 
makkelijke schoenen mee te nemen. Daarnaast houd er rekening mee dat de 
temperatuur gedurende de dag aardig kan oplopen. 

Zorg tijdens u bezoek aan Sevilla voor voldoende bescherming, plan u dag niet te 
vol en geniet in een Spaans tempo van deze prachtige stad.

Er is zoveel te beleven en natuurlijk willen wij u niet onthouden van onze top10 To 
Do in Sevilla. 

Top 10 Mandy
• Bezoek aan het koninklijk paleis Real Alcázar
• Sfeer proeven in de smalle straatjes van
 Santa Cruz
• Cocktail bij loungebar Moss onder Las Setas
• Taartje eten bij Manu Jara op het dakterras 
van El Corte Inglés
• Een wandeling maken langs de Guadalquivir
• Op een bankje genieten van het prachtige 
Plaza de España
• Ultiem ontspannen bij Aire Ancient Baths
• Eten bij een van de restaurants van de 
Ovejas Negras Company
• Shoppen in de Calle Sierpes of Calle Tetuán 
• Een wijntje drinken op het Salvadorplein 

Top 10 Ruud
• Eten bij Eslava
• Op een bankje bij de fontein op Plaza de 
América genieten van het uitzicht en de stilte
• Dwalen door de tuinen van het Real Alcázar
• Lopen over de steiger bij de Guadalquivir
• Palacio de Las Dueñas bezoeken
• Een koud biertje nemen bij Bistro 
los Tulipanes
• Taartje eten bij La Campana
• La Giralda beklimmen en uitkijken 
over de stad
• Een bezoek brengen aan een wedstrijd 
van Sevilla FC of Real Betis
• Terrasje pikken op de Alameda



6. ETEN IN SEVILLA
Restaurants
Onderstaand een greep uit onze aanbevelingen van restaurants die allemaal 
persoonlijk door ons zijn bezocht, vraag ons gerust om meer informatie!

Lunch/dinner binnen: 
€€ La Brunilda   €€ Maccheroni
€€ Ropavieja   €€ La Azotea
€€ Mechela    €€ Torres y García
€€ Perro chiko   €€ Castizo
€€ Lobo López   €€ La Chunga
€€ Ovejas Negras Tapas   €€ El gallinero de sandra 
€€ Casaplata   €€ Petit Comité
€€ Mamarracha   € Los Tulipanes  

Lunch/dinner mogelijkheid tot buiten zitten: 
€€ Casa Carmen
€€ Puratasca
€€ El Pinton
€€€ María Trifulca
€€ Eslava
€€ Rinconete y Cortadillo 
€ Trianilla
€€ La Bernarda
€€ Al Solito Posto

Broodjes:
- La Canasta
- Love Horno Artesano 
- Pan y Piu

Zoet:
- Churros bij La Centuria 
- Con�tería La Campana 
- La Dulcería la Rondeña 
- La crème de la crème
- Café Mamá Inés
- Manu Jara

Cocktails:
- Bilindo
- Lounge bar Moss 
- Bombay



7. RELAX & SERVICES

De verzorgde tuin met groot zwembad is 
een de pronkstukken van onze Bed & 
Breakfast. Combineer uw bezoek aan Sevilla 
met een moment van rust en ontspanning 
aan het zwembad. 

Tijdens uw verblijf is het mogelijk om bij ons 
een massage te boeken. Geniet in onze tuin 
of op uw kamer van een volledige 
lichaamsmassage die gericht is op algehele 
ontspanning van lichaam en geest.

Zeer geschikt om uw vermoeide spieren te laten ontspannen, de bloed- en 
lymfecirculatie te stimuleren en ook mentaal helemaal tot rust te komen.
 
De masseuse komt op locatie op basis van minimaal 2 personen. Individueel is 
eventueel ook mogelijk in de praktijk in hartje Sevilla. Voor meer informatie of 
reserveren vraag ons naar de mogelijkheden.

Daarnaast adviseren we u ook graag over een verwenarrangement bij Aire 
Ancient Baths. In dit Arabische badhuis gelegen in het stadscentrum van Sevilla 
maakt u een tocht door diverse baden met ieder een andere temperatuur. 



8. TOURS
FIETSTOUR

Ons advies voor de eerste 24 uur: ga de stad 
ontdekken op de �ets, dit is wat ons betreft de 
beste manier om kennis te maken met Sevilla.
 
U ziet direct alle highlights van de stad met 
alle bijbehorende informatie en het is goed 
voor uw oriëntatie aldaar. Wij zijn enorme fans 
van �etstochten onder leiding van een lokale 
Nederlandstalige gids. 

Mochten we dit voor u kunnen reserveren, laat 
het ons tijdig weten. 

FLAMENCO TOUR

Sevilla is het kloppende hart van de �amenco. 
Als u in Sevilla bent  is een bezoek aan een 
�amencoshow dus van harte aan te bevelen. 
Omdat �amenco meer is dan alleen maar een 
simpel dansje komt u tijdens deze 2-uur 
durende tour alles te weten over de wereld 
van �amenco. Onder het genot van een 
drankje, vertelt de �amenco expert u alle ins 
en outs. Vervolgens bezoekt u een 
authentieke �amencoshow om te genieten 
van deze Spaanse gepassioneerde dans.

Mochten we dit voor u kunnen reserveren, laat 
het ons tijdig weten.

RONDLEIDING REAL ALCÁZAR

Komt u graag meer te weten over het 
koninklijk paleis? Laat u dan meenemen met 
een Engelstalige gids die u alle details vertelt 
over deze bijzondere bezienswaardigheid.

Geef ons aan op welke dag u graag het Real 
Alcázar wenst te bezoeken en wij regelen de 
rest.



9. PROVINCIE SEVILLA

Net buiten Sevilla aan de rand 
van het dorp Santiponce treft u 
de overblijfselen van de stad 
Itálica. Het gehele gebied wordt 
ook wel de Ruínas de Itálica 
genoemd en omvat opgravin-
gen en bouwwerken van de 
eerste Romeinse stad op het Ibe-
risch schiereiland. Een van de 
grootste am�theaters (in een 
verblu�ende staat) van het 

De provincie Sevilla biedt verrassend mooie dingen, hieronder vindt u twee 
leuke plekken om te bezoeken vanuit onze Bed & Breakfast.

Romeinse Rijk en een imposant aquaductensysteem wat de stad van water uit 
een waterbron op 36 kilometer afstand voorzag. De entree is kosteloos. 

De stad Carmona is de eerste grotere stad welke u tegenkomt vanaf Sevilla rich-
ting Córdoba. Carmona staat bekend als het mooiste witte dorp rondom Sevilla 
met zijn vele kerken en een indrukwekkend historisch stadscentrum. Het cen-
trum is ommuurd met Moorse muren, welke u binnenkomt via de Puerta de 
Sevilla. Boven de stad reizen de ruïnes van het Alcázar del Rey Pedro uit, een 
gedeelte hiervan is een Parador (hotel) en het is leuk om daar een drankje te 
doen en te genieten van het prachtige uitzicht.  



10. ANDALUSIË
Er zijn 17 autonome regio’s in Spanje, de autonome regio Andalusië is ruim 
tweemaal zo groot als Nederland en daarmee een van de grootste autonome 
regio’s van Spanje. Hieronder een beknopt overzicht van steden en bekende 
bezienswaardigheden, welke eenvoudig te bezoeken zijn vanuit onze Bed & 
Breakfast.

Wij beschikken over plattegronden en diverse folders, mocht u hier interesse in 
hebben vraag het ons gerust.

El Rocío / Parque Nacional de Donaña / Matalascañas (75 km. / 50 min.)

kijkje te nemen. Daarnaast is het dorp de entree tot Parque Nacional de 
Donaña. Dit nationale park wordt tot de grootste moerassen van Europa 
gerekend. Het park is alleen onder leiding van een gids te bezoeken, 
entreetickets kunnen wij voor u verzorgen. Matalascañas is een badplaats op 
steenworp afstand van El Rocío, en omdat het het dichtstbijzijnde strand is, 
ideaal voor een dagje aan zee. 

Het dorp El Rocío is een gehucht wat 
lijkt op een vroegere westernstad, 
het is alsof je in een andere wereld 
stapt. Vele Western�lms zijn hier dan 
ook opgenomen, maar bovenal staat 
het dorp bekend om de Romería del 
Rocío, een bedevaart tijdens 
Pinksteren ter ere van de Virgen del 
Rocío. Zeker op zondag is er volop 
bedrijvigheid en leuk om eens een 

Cádiz (125 km. / 90 min.)
De oudste stad van Europa is Cádiz, 
mede door de vele bezetters zijn er 
vele historische invloeden zichtbaar. 
Het oude stadscentrum wordt bijna 
volledig omgeven door de zee en 
bestaat uit vele pleinen en kleine 
steegjes. De monumentale kathe-
draal, met goudkleurige koepel is 
een in het oogspringend gebouw. 
De vele stadstuinen, monumentale 
panden en leuke barretjes maken 
van Cádiz een hippe stad



11.  ANDALUSIË

Jerez de la Frontera (95 km. / 70 min.)
De stad Jerez de la Frontera wordt gezien als 
de hoofdstad van de sherryproductie, je treft 
er vele bodegas met veelal Engelse 
invloeden. Eenzelfde geldt voor El Puerto de 
Santa Maria waar Osbourne een voor publiek 
toegankelijke bodega heeft. Vanuit El Puerto 
de Santa Maria kun je met een ferry naar 
Cádiz in slechts 30 minuten.

Córdoba (160 km. / 110 min.)
Het hart van Córdoba wordt gevormd door 
de oude Joodse wijk bij de Mezquita. Deze 
van oorsprong moskee ontwikkelde zich door 
de eeuwen heen en vertoont een mengeling 
van diverse stijlen. Naast de Mezquita staat 
Córdoba bekend om zijn vele patio’s, leuke 
musea en eeuwenoude invloeden. Córdoba is 
een mooie stad om onder leiding van de 
Nederlandse gids Francisco Meijer per �ets of 
te voet te ontdekken. (Ontdek Cordoba + 34 
648 643 829 of info@ontdekcordoba.com) 

Granada (270 km. / 170 min.) 
Verreweg het interessantste stuk van Granada 
is het Alhambra de Granada, dit paleis is van 
overweldigend vakmanschap en architectuur 
en mede hierdoor de best bezochte attractie 
van Spanje. Het complex is dermate groot dat 
je er uren voor moet uittrekken om alles te 
kunnen bezichtigen. Om het Alhambra te 
bezoeken dien je vooraf tickets te reserveren. 
Vanaf het Alhambra ziet men de eeuwige 
sneeuw in de Sierra Nevada. In de bekendste 
wijk Albaicín met vele bars en restaurants zijn 
de Moorse invloeden het meest voelbaar en is 
er structureel mooi zicht op het inmense 
Alhambra. 



12.  ANDALUSIË

Ronda (135 km. / 110 min.) 
Deze stad is een van de meest spectaculair 
gelegen steden van Spanje. Puente Nuevo 
een brug over de 100 meter diepe kloof is 
een van de hoogtepunten van dit stadje. 
Deze brug verbindt de oude en nieuwe 
stad, waarbij in de nieuwe stad een van de 
oudste, mooiste en belangrijkste 
stierenvechtersarena’s van Spanje ligt. Alle 
matadoren dromen van kinds af aan al 
over een gevecht in Plaza de Toros de 
Ronda. 

Málaga (220 km. / 150 min.)
De havenstad Málaga is na Sevilla de 
grootste stad van Andalusië. Het oude 
stadscentrum ligt rond de kathedraal en 
kent een bizarre mengelmoes van stijlen, 
via stadsparken is het mooi wandelen naar 
de Alcazaba van Málaga, dit paleis tornt 
boven de stad uit vanwaar een mooi 
uitzicht is over de stad en haven. Op de 
stadsstranden zijn vele Chiringuitos 
(strandtenten) waar het eten van verse 
sardientjes de moeite waard is. Voor de 
beste tips over Málaga kunt u contact 
opnemen met Nadia van Trips2Málaga.

Gibraltar (200 km. / 135 min.) 
Dit stukje Brits overzees gebied is 
vastgeplakt aan Andalusië en leuk om 
eens te bezoeken. De rots van Gibraltar is 
de belangrijkste bezienswaardigheid o.a. 
vanwege de staartloze apen. De rots is te 
bezoeken door middel van een kabelbaan, 
welke gaat van het stadscentrum tot het 
hoogste punt van Gibraltar. Vanaf Europa 
Point heeft men een adembenemend 
uitzicht over de Straat van Gibraltar naar 
Noord-Afrika. 



13. BEDANKT EN TOT ZIENS

We hopen dat deze inspirerende reisgids bijdraagt of bijgedragen heeft aan 
een fantastisch verblijf in Sevilla.

Heeft u nog leuke aanvullingen? Deze gids is op elk gewenst moment door 
ons te wijzigen. Tips zijn dus altijd welkom! Deze mogen per email verstuurd 
worden naar: info@bb-arena.com.

Daarnaast delen wij mede dat er geen enkel recht is voorbehouden aan deze 
volledig incomplete en door onszelf samengestelde reisgids.

Alles uit deze gids mag, graag zelfs, met uw familie, vrienden en kennissen 
gedeeld worden.

Heeft u een �jn verblijf gehad en bent u te spreken over onze accommodatie 
en service, dan waarderen wij het wanneer u uw belevingen wilt delen met 
anderen. 

We nodigen u dan ook van harte uit ons te beoordelen via Google, 
Tripadvisor, Zoover en/of Facebook.

We zijn actief op diverse social-mediakanalen. Voor nog meer inspiratie volg 
ons op Facebook en Instagram.

 


