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ALS DE LOCALS

De magie van Madrid en  
NH Collection Eurobuilding

NH COLLECTION EUROBUILDING; 
EEN STIJLVOL TOEVLUCHTSOORD
Het NH Collection Eurobuilding hotel opende 
vorig jaar haar deuren en is sindsdien een 
tijdelijk thuis voor veel Madrid-bezoekers. Het 
hotel is gelegen in de wijk Tetuán, waar vooral 
veel Madrilenen en studenten wonen. Dat 
zorgt voor een lekkere sfeer. Het hotel is qua 
omvang niet te missen, al doet de grootte niet 
af aan de persoonlijke benadering. In de lobby 
is het kunstwerk met licht en geluid, Europa’s 
grootste led-scherm, een bijzondere gewaar-
wording bij het inchecken. 
Bar en terras DOMO nodigen 
uit om even lekker te gaan 
zitten voor een drankje. Mijn 
kamer kijkt uit op het Estadio 
Santiago Bernabéu, de 
thuishaven van Real Madrid, 
en het uitzicht over de stad is 
overweldigend.  
De inrichting van het hotel is 
modern en toch ook warm 
door het kleurgebruik. De ontbijtzaal is enorm, 
net als de omvang van het ontbijtbuffet. Een 
uitgebreid aanbod voor gasten met een gluten- 
of lactose-allergie en zelfs de laatste super-
foods. De fitnessruimte is groot genoeg voor 
een hele dag oefeningen. Eigenlijk hoef je het 
hotel niet uit, zo compleet en relaxed is het er!

HIPPE STEEGJES, VERBORGEN HOEK-
JES - DE GASTRONOMISCHE ‘MUST 
VISITS’ VAN MALASAÑA
Hoe lekker het hotel ook is, als je in Madrid bent 
wil je de stad beleven. Begin de dag met koffie in 
de hippe wijk Malasaña. Toma café staat bekend 
om de goede koffie. Vanaf daar slenter je door 
de kleine straatjes, hippe boetiekjes en barretjes. 
Via alle smalle straatjes is Plaza del Dos de Mayo 
een aangename verrassing, dit plein waar je 
vooral Madrilenen aantreft ligt midden in de wijk 
Malasaña. Zoek verkoeling in de schaduw met 

een drankje. 
Om de hoek van het 
plein vind je Mercado de 
San Ildefonso, een deels 
overdekte markt met 
luxe tapas en gastro-
nomische trends. De 
cocktails bij Vacaciones 
zijn erg populair en de 
naam doet de sfeer 
aan, ‘tranquilo’ zoals de 

Spanjaarden zeggen. Vechten om een plekje op 
het terras hier. Struin langs het beroemde Plaza 
Mayor richting de wijk Latina, in de straat Calle 
Cava Baja bevinden zich de beste tapas-adresjes 
van de stad. Neem in ieder barretje één hapje 
en drankje, net als de locals op zondag na de 
Rastro-vlooienmarkt doen.

CULTURELE VERRASSINGEN  
IN SALAMANCA
Madrid en cultuur zijn nauw aan elkaar verbon-
den, dat zie je terug in de architectuur maar 
ook aan de vele musea. Het overweldigende 
Museo del Prado is een dagbesteding op zich. 
Ik ben erg onder de indruk van het Museo 
Thyssen-Bornemisza, iets kleiner maar een net 
zo bijzondere collectie. De meeste musea liggen, 
net als de luxe winkels, in de wijk Salamanca. 
Wil je even bijkomen van de overweldigende 
cultuur? Dan is thee met taart bij Mamá Fram-
boise in het centrum een must. Om de hoek zit 
Poncelet, een kaasbar. Hier kun je kaas kopen, 
maar ook gerechten en hapjes met kaas in het 
restaurantje eten. Of bezoek de bijzondere 
vintagewinkel Federica & Co, alleen de tuin is 
al een bezoekje waard. Heb je na al die hapjes 
nog trek van het cultuur snuiven? Restaurant 
Sacha zit op loopafstand van het hotel en is een 
knus bistro-restaurant met simpel maar goed 
Spaans eten. 

Madrid bruist! Het NH Collection Eurobuilding 
is een heerlijke plek om van al je indrukken bij te 
komen en je voeten even rust te geven na het 
struinen door al die verschillende wijken. Ver-
geet ook zeker de buurt om het hotel niet door 
te lopen, of gewoon even op een van de bankjes 
in de lobby plaats te nemen en de levendigheid 
van de stad en het hotel op je in te laten werken.

Madrid wordt steeds populairder als citytrip, de stad is de perfecte bestemming voor een 

weekendje weg. Waar eet je het lekkerst, shop je het best en wat maakt een verblijf in 

Madrid extra speciaal? Vanuit NH Collection Eurobuilding ontdek ik de stad in al haar glorie. 

Uitzicht over de stad is overweldigend

Midden in de wijk Malasaña 
ligt het Plaza del Dos de Mayo

De beste tapas-adresjes vind je in het straatje Calle Cava Baja

Thee met taart bij Mamá Framboise Bezoek de tuin van vintagewinkel Federica & Co

Stijlvol ingerichte kamers

Een uitgebreid ontbijtbuffet

NH COLLECTION 
EUROBUILDING

SABINE OP REIS          

Nog één maand en dan 
lanceert NH Hotel Group 
het premium merk NH 
Collection in Nederland.  
Als voorproefje maakt  
reisjournaliste Sabine 
de Witte (30) in Spanje 
en Italië kennis met alles 
wat dit nieuwe hotel-
merk te bieden heeft. 
Reis mee met Sabine 
naar de wereld die 
NH Collection heet en 
ontdek de ‘hidden gems’ 
van Madrid, Barcelona, 
Turijn en Florence.
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