
Demoartikel 
 
“Salamanca, de mooiste stad van Spanje” 
 
Salamanca is de oudste universiteitsstad van Spanje. Door haar eeuwenoude geschiedenis is 
het één van de mooiste steden van het land. Het is misschien wel een minder bekende, maar 
daarom niet minder interessante locatie voor een geslaagde citytrip. Door het middellandse 
zee klimaat is het er reeds vanaf vroeg in de lente bijzonder aangenaam toeven. 
 
Rijke geschiedenis 
Salamanca is de provinciehoofdstad van de Spaanse landstreek Leon en is een economisch 
centrum voor onder meer de leerbewerking. De stad kan buigen op een rijke geschiedenis.  
Reeds in 206 veroverden de Romeinen de stad Salmantica. In die periode liet keizer Trajanus 
er een brug over de Tormens aanleggen. In de zesde eeuw na Christus behoorde Salamantica 
tot het West-Gotische rijk, en in 712 werd de stad veroverd door de Arabieren. Pas in de elfde 
eeuw werd Salamanca een bisdom en kwam het definitief bij Castilië y Leon.  
 
Het was in die periode, officieel in 1218, dat de universiteit van Salamanca werd gesticht. 
Deze kon wedijveren met de universiteiten van Parijs, Bologna en Oxford. In 1808 bezetten 
Franse troepen de stad. Door deze geschiedenis vindt u in Salamanca schitterende pleintjes en 
gebouwen. Velen noemen Salamanca daarom de mooiste stad van Spanje. 
 
Op verkenning … 
Salamanca leent uitstekend voor een bezoekje tijdens een toeristische zomervakantie, maar 
het is ook een prima alternatief voor een lente-city-trip naar klassieke Spaanse bestemmingen 
zoals Barcelona of Madrid.  Salamanca is als het ware één groot openluchtmuseum. Centraal 
in het centrum van de stad ligt de Plaza Mayor, wellicht één van de mooiste en gezelligste 
barokke pleinen van Spanje. Hier vindt u het stadhuis en een heleboel sfeervolle gebouwen. 
Het plein is bovendien omgeven door een zuilengang van arcaden.. 
 
Ook niet te missen in Salamanca zijn de Catedral Nueva en de Catedral Vieja, de ‘nieuwe’ en 
de ‘oude’ kathedraal. Met de bouw van de Catedral Nueva werd gestart in 1513. Deze 
zestiende mastodont is een drieschepige kathedraal met veel kapellen en een grote koepel. De 
buitenkant is versierd met prachtige puntgevels, balkons en beelden. Via een vlakbijgelegen 
zijkapel komt men in de oude kathedraal, de Catedral Vieja. Deze werd gebouwd in de elfde 
eeuw en is een versmelting van Romeinse en Gotische bouwkunst. 
 
Uiteraard bezit Salamanca nog tal van andere bezienswaardigheden. Het Diocesaans Museum, 
het Convento de Santa Maria de las Duenas, San Estoban en het Museo Art Nouveau horen op 
elk toeristenlijstje te staan. Ook het Casa de las Conchas, waarvan de gevel versierd is met 
honderen jakobsschelpen, mag u niet vergeten. Hier huist trouwens de Dienst voor Toerisme. 
 
Un Vino Por Favor 
Lekker eten en drinken hoort bij elke city-trip. Een wijntje drinken doe je in Salamanca bij 
voorkeur op een terrasje van het Plaza de San Isidoro of in de Rua Mayor, een kluwen van 
studentencafés, boekwinkels en souvenirwinkeltjes.  
 
Andere sfeervolle café’s zijn El Corrillo op het Plaza San Benito, waar u kan genieten van de 
betere tapas, The Irish Rover aan de Rua Antiqua en Reposteria Las Torres op het Plaza 



Mayor. Wie het Plaza Mayor passeert, moet zichzelf trouwens beslist een rustpauze gunnen in 
Café Novelty. Dit café, opgericht door de schrijver Paco Novelty, is nog altijd ‘the place to 
be’ voor auteurs, politici en andere prominenten. Proef er zeker ook het huisgemaakte ijs, met 
onder meer nougat-, en koffiesmaak. 
 
Typisch voor Salamanca is de zogenaamde Hornazo, een soort paté in deegkorst. Verder staan 
ook geroosterd lams- en varkensvlees, chafaina of rijst met stukjes vlees met tapas geserveerd 
en jamon de Salamanca, de beste rauwe ham van Spanje op het menu. Om uit eten te gaan, 
biedt Salamanca tal van mogelijkheden. Enkele vrijblijvende tips: Chez Victor aan de Calle 
Espoz y Mina, Casa Paca aan de Plaza del Peso en El Pecado aan de Plaza Poeta Inglesias. 
Discotheek Camelot aan Calle Bordadores is een pionier in het nachtelijke uitgaansleven van 
Salamanca en brengt regelmatig live-acts. Un vino, por favor! 
 
Volgende foto’s worden bij bestelling in hoge resolutie doorgestuurd via mail of server. 









 
 


