
En nu is het tijd om de wandeling even te stoppen! Eerst voor 
tapas in één van onze vele bars en gastrobars, en daarna in één 
van onze restaurants waar u de traditionele en innovatieve 
gastronomie leert kennen welke Priego u biedt. U zult verrast zijn 
door de onverslaanbare service en kwaliteit van onze etablisse-
menten en onze producten.

U bevindt zich in een land waarvan de ACEITE DE OLIVA 
VIRGIN EXTRA (AOVE) één van de beste ter wereld is. Een 
‘extra virgen’ olijfolie welke de meest prestigieuze prijzen op 
nationaal en internationaal niveau monopoliseert en welke wordt 
beschermd door de oorsprongsbenaming Priego de Córdoba. U 
kunt niet weggaan zonder deze te proberen en te kopen!

En om af te sluiten, onze verfijnde zoetwaren en traditionele 
snoepjes om uw vingers bij af te likken.
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Vanaf la Plaza de la Constitución leiden wij u  
graag richting de Calle Río, hier vindt u vele 
herenhuizen uit de 19e eeuw. Zuilen, 
ingangspoorten, hekwerken, sculpturen... een 
harmonieus geheel dat u niet mag missen, 
evenals de 3 prachtige gevels van de Iglesia de 
las Angustias aan het begin van de straat, en die 
van de Iglesia del Carmen, in het centrale deel.

Aan het einde van deze straat komt u aan bij het 
meest symbolische en bewonderde monument 
van de stad: la Fuente del Rey (de 
Koningsfontein), een onvergelijkbare setting waar 
de gelijknamige fontein en de la Fuente de la 
Salud (de bron van gezondheid) zich bevinden. 
Water en steen zijn hier de hoofdrolspelers, een 
perfecte combinatie van architectuur en 
beeldhouwkunst. De koningsfontein, met 139 

pijpen, voltooid in 1803, is verdeeld in drie grote 
vijvers. Als u naar de fontein omlijsting kijkt zult u 
de tot in detail bewerkte spookachtige maskers 
waarderen.

Vervolgens gaan wij naar calle Ribera, tot u 
aankomt bij het Castillo met zijn Alcazaba del 
Priego Andalusische oorsprong. Vanaf zijn hoge 
muren heeft u geweldige panoramische 
uitzichten over de stad en zijn omgeving.

Op hetzelfde plein bevindt zich de Iglesia de la 
Asunción waar een schat huist, namelijk één 
van de meesterwerken van de Spaanse barok: 
de kapel van de Sagrario, uitgeroepen tot 
Nationaal Monument in 1932 vanwege zijn 
majestueuze decoratieve rijkdom en zijn 
imposante vergulde koepel.

Hierna betreden wij, door het afgezonderde 
Plaza de Santa Ana, de Barrio de la Villa, een 
wijk van Andalusische oorsprong en uitgeroepen 
tot Historisch Artistiek Ensemble. Gebroederlijke 
wijken als Albaicín de Granada of de Joodse 
wijk, worden gevormd door een doolhof aan 
straatjes vol met bloemen en witte huizen.

Wij zijn aangekomen bij het Balcón del Adarve, 
een natuurlijke kloof welke oorspronggaf aan de 
stad en welke verdediging garandeerde 
gedurende eeuwen.Vanaf hier kunt u genieten 
van spectaculaire uitzichten en uw dorst lessen 
bij één van de drie bronnen die beschikbaar zijn 
op uw route.

Aan de ene kant van het balkon vindt u de 
Huerta de las Infantas, welke bekend staat als 
“Recreatie van Castilië”, een romantische tuin 
met een samenspel van vegetatie en 
waterpartijen.

Hiernaast vindt u de Carnicerías Reales, een 
prachtig maniëristisch gebouw dat diende als 
voormalig slachthuis en slagerij. Vanaf de galerij 

patio kunt u een prachtige foto maken met de 
‘Torre del Homenaje del Castillo’ op de 
achtergrond.
Bekijk ook de prachtige wenteltrap. Als u hier 
naar beneden gaat, kunt u de permanente 
tentoonstelling "Entre Olivares" bezichtigen: een 
reis door de cultuur van de olijfgaard.

Wij klimmen naar la Plaza de San Pedro, waar 
u een kerk met dezelfde naam treft welke een 
prachtige polychrome kleedkamer herbergt met 
het beeld van de onberispelijke beeldhouwer 
José de Mora. 

Wij vervolgen de route naar de Carrera de 
Álvarez tot de Paseo de Colombia, een 
gedecoreerde tuin met fonteinen en sculpturen 
zoals ‘Ganímedes en de verdediging van 
Zaragoza’, beide werken van de in Priego 
geboren illustere neoklassieke beeldhouwer 
José Álvarez Cubero. 

Aan het eind van de loop bereikt u de Iglesia de 
la Aurora, een kleine tempel met binnen een 
weelderige barokke versiering. In zijn sacristie 

kennen wij één van de meest gewortelde 
tradities van onze gemeente: Los Hermanos de 
la Aurora, een religieus-muzikale groep meer 
dan 400 jaar geleden opgericht.

Wij vervolgen de straat Buen Suceso tot het 
Compás de San Francisco. In de gelijknamige 

kerk wordt het prachtige beeldhouwwerk van 
Jezus in de zuil benadrukt van Alonso de Mena, 
en de kapel met het beeldhouwwerk van Jezus 
van Nazareth van Pablo de Rojas, hoofdelement 
in onze Semana Santa (Heilige Week).

Hervat onze wandeling richting Calle Río om het 
huis museum Casa-Museo de D. Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres te bezoeken. Het 
geboortehuis van de voormalige eerste 
president van de Spaanse Republiek. U leert 
het leven van een staatshoofd kennen, 
gereproduceerd zoals de illustere intellectueel, 
rechtsgeleerde en politicus leefde.

Wij gaan nu op weg naar de Carrera de las 
Monjas waar u het Museo 
Histórico-Arqueológico kunt bezoeken. Tijdens 
uw bezoek wordt u meegenomen door de 
evolutie van de gemeente van de oude- en 
nieuwe steentijd, kopertijd, bronstijd, vroege 
geschiedenis, Rome tot de middeleeuwen.

Hetzelfde gebouw, een typisch statig 
Andalusisch huis, huisvest het Casa-Museo 
(huis museum) van de in Priego geboren 

schilder Adolfo Lozano Sidro, beschouwd als 
één van de beste illustratoren van de vroeg 20e 
eeuw. Naast het bewonderen van een groot 
aantal van zijn werken bezoekt u zijn privé studio 
waar gebruiksvoorwerpen en herinneringen 
bewaard zijn gebleven zoals de kunstenaar ze 
heeft achtergelaten.

Als u de prachtige patio met portiek op de 
begane grond oversteekt, gaat u naar de oude 
tuin van het huis en treft u een andere culturele 
ruimte: el Centro de Arte del Paisaje Español 
Contemporáneo “Antonio Povedano”, gewijd 
aan de verschillende manieren om het landschap 
te interpreteren door het werk van enkele van de 
beste Spaanse schilders in dit genre.

Er zijn andere plaatsen die u kunt vinden tijdens uw 
wandeling, zoals de Iglesia de las Mercedes, San 
Juan de Dios, de wasserij, de Calvarieberg…….

[Dag 1] DE STAD

MIDDAG | Cultuur

En nu is het tijd om te ontspannen! Tegen de avond tot diep in de nacht biedt Priego u tal van 
culturele evenementen en plaatsen om te genieten van een drankje of een kopje koffie, velen 
van hen hebben een aangenaam terras. Het avond aanbod is breed en gevarieerd.

Priego de 
Córdoba kunt u op 

vele manieren 
ontdekken. Wij stellen u 

een rondleiding in 2 
dagen voor, zodat u 

niets mist.

OCHTEND | Monumenten en pleinen



Als u bent uitgerust in één van onze geweldige 
accommodaties, bent u klaar om de route 
opnieuw te starten. Deze keer gaan we de 
omgeving rondom Priego de Córdoba verken-
nen: de dorpen en de rijke natuur.

Priego de Córdoba heeft plekken voor iedere 
avontuurlijke reiziger welke u beslist moet 
bezoeken. Bedenk dat u in het prachtige natuur-
park van de Sierras Subbética bent, een grote 
rijkdom van ecologisch landschap verklaard tot 
Geopark door UNESCO.

Voor wandelaars zijn er een groot aantal routes 
zoals: Ermita San Miguel del Castellar, route door 
het dorp La Concepción naar Sierra Cristina, de 
klim naar de Jardín del Moro door Dehesa 
Vichira, de GR-7, de klim naar de Puerto del 
Cerezo, de Dolmen de la Lastra in Zagrilla …

En voor de meest geavanceerde hikers, de 
grootste uitdaging van allemaal: de klim naar de 
top Pico Tiñosa, de hoogste berg van de 
provincie Córdoba met zijn 1.570 meter hoogte. 
Vanaf de top ziet u pittoreske gebieden, het 
reservoir van Iznájar en de Sierra Nevada.

Bent u meer een liefhebber van mountainbiken, 
Priego en zijn omgeving biedt u verschillende 
routes van verschillende moeilijkheidsniveaus 
met een lengte tussen 15 en 60 km. U kunt de 
buitreras beklimmen, El Navazuelo, de hermitage 
van de Virgen de la Cabeza in La Aldea de la 
Concepción bereiken... Alle routes zijn perfect 
toegankelijk en leiden u naar prachtige plekken 
waar u kunt genieten van de mooiste uitzichten op 
het natuurpark.

Als u sensatie zoekt, kunt u kanovaren in de 
“Cañón del Arroyo de Jaula” in Genilla, of beklim 
één van onze bergen. Dichtbij Priego, in Iznájar 
of Benamejí, kunt ook kajakken of raften in de 
rivier Genil.

Als u de route heeft voltooid, bezoekt u voor de 
lunch de Mycologische tuin “La Trufa” , de meest 
belangrijke in zijn soort in Spanje, waar u de 
fascinerende wereld van de mycologie zult 
ontdekken. Naast de permanente tentoonstelling 
is er een tuin verdeeld in acht gebieden welke de 

belangrijkste ecosystemen van Andalusië 
vertegenwoordigen: dennen, kurk, eikenbossen, 
weilanden, rivieroevers, bos en dennenbos. 

Tot slot raden wij u aan het amandel museum te 
bezoeken in Zamoranos of het huismuseum in 
Castil de Campos.[Dag 2] DE NATUUR   

Aarzel niet om 
contact op te nemen met 

onze lokale bedrijven voor 
interessante activiteiten zoals: 
culturele bezoeken, recreatie, 

olie proeven...

Wij 
raden u aan om één 

van de 21 kleine dorpen 
rondom Priego te bezoeken, 

waar u zult genieten van onze 
landelijke omgeving, gewoonten, 
tradities, zuivere lucht en natuur.

Een benijdenswaardige plek 
voor rustzoekers en het 

ontsnappen aan het 
drukke leven.

[in     dagen]2 
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Toeristen Bureau
Plaza de la Constitución, 3-14800 Priego de Córdoba
+34 957 700 625      
informacion@turismodepriego.com
www.facebook.com/priegodecordoba
@turismodepriego

heeft alle kleuren

Wij nodigen u uit om één van de mooiste dorpen 
van Andalusië en één van de beste toeristische 
bestemmingen in Spanje te ontdekken.


