
Stadswandeling 1 – Mérida 
 
Start en eindpunt: Parkeerplaats Calle Cabo Verde 
Lengte: 4,4 km 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 
Laagste punt: 178 m 
Hoogste punt: 241 m 
 
Ook op Wikiloc kunt u deze wandeling vinden, zodat u hem gemakkelijk kunt gebruiken op uw 
smartfoon of GPS-apparaat. Zoek op “Finca el Rabilargo 1” en selecteer de stadswandeling.  
 
Finca el Rabilargo - Stadswandeling 1 - Mérida 

 
 
Kenmerken: 
De route gaat langs Huis van het amfitheater, Romeins amfitheater, Romeins theater, Los 
Colombarios, het huis van Mitreo, Romeinse brug over de Guadiana, het Alcazaba, Tempel van 
Diana, het Forum  
 



Routebeschrijving: 
(nummers komen overeen met de nummers op het kaartje) 

1. U parkeert uw auto op de bewaakte parkeerplaats aan de Calle Cabo Verde 
Bij het verlaten van de parkeerplaats gaat u rechtsaf. Volg de Calle Cabo Verde tot aan de 
rotonde. 

2. Bij de rotonde rechtsaf: Calle José R Mélida. Even verder aan de rechter kant kunt het Casa del 
Anfitheatro bezoeken. 

3. Als u de weg vervolgt ziet u even verder links de ingang van het Anfitheatro en Teatro 
Romano. Om deze te bekijken kunt u een kaartje kopen (dit kaartje geeft u ook toegang tot  
andere betaalde bezienswaardigheden).  

4. Vanaf de uitgang loopt u rechtdoor naar de straat en ga hier linksaf  Blijf links aanhouden 
(loop om het complex van het Teatro Romano heen) 

5. Ga rechtsaf de Calle Via Ensanche in. Midden in deze straat ziet u overblijfselen van 
waarschijnlijk een aquaduct.  

6. Na ongeveer 50 m ziet u aan de linkerkant de ingang van Los Colombarios. 
7. Via Los Colombarios kunt u binnendoor, maar ook via de straat, naar het Casa del Mitreo. 
 8.  Na het Casa del Mitreo steekt u de Callo Oviedo over bij het zebrapad. Ga linksaf en bij de 

rotonde rechstaf.  
9. Neem de 2e straat rechts, de Calle Constantino. Bij het 1e kruispunt linksaf. Loop tot het eind 

en ga rechstaf de Calle Anas in, evenwijdig aan de Río Guadiana. 
10. Na ongeveer 100 meter neemt u links de trap naar beneden, en loop daar verder via het 

wandelpad langs de Guadiana tot de Romeinse brug. 
11. Ga onder de brug door en na ongeveer 50 meter neemt u de trap naar boven. Daar rechtsaf 
12. U kunt hier de Romeinse brug bekijken en het Alcazaba. 
13. Neem na het Alcazaba rechstaf de Calle Cava. 
14. De weg maakt een bocht naar rechts en na ongeveer 30 meter gaat u linksaf over het 

zebrapad en ga rechtdoor de Calle Romero Leal in. 
15. In deze straat ziet u aan de linkerkant de Templo de Diana  
16. en verderop El Foro.  
17. Loop deze straat, de Calle Sagasta, verder uit en ga aan het eind rechtsaf de Calle José R 

Mélida in. 
 Volg de Calle José R Mélida, u komt weer langs het Teatro Romano en het anfitheatro.  
18. Ga bij de rotonde linksaf de Calle Cabo Verde in, hier vindt u verderop links de parkeerplaats.  

 
 
 


