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Cartagena is een drieduizend jaar oude stad met een rijk verleden. Begonnen als 
nederzetting is het in 223 voor Christus door de Cartageners gesticht als “Quart Hadas”. 
Vervolgens zijn de Romeinen voor vijfhonderd jaar gekomen en is de stad als commercieel 
centrum opgebloeid. Nadat de Romeinen verdreven zijn trad met de komst van 
achtereenvolgens de Byzantijnen, Arabieren en Castillianen het verval op. Pas in de 
achttiende eeuw is de stad weer opgebloeid. De haven van Cartagena is al voor meer dan 
twee duizend jaar een belangrijk strategisch punt. Admiraal Nelson heeft de haven eens als 
veiligste van de Middellandse Zee bestempeld. Zelfs nu is Cartagena de marine haven van 
Spanje en wordt tevens gezien als één van de mooiste natuurlijke havens ter wereld.  
 
De oude binnenstad wordt omringd door de zgn. Muralla del Mar, een muur met 8 poorten.  
Aan het einde van de muur staat het originele prototype van de onderzeeboot van de 
Cartageense uitvinder Isaac Peral, die te water werd gelaten in Cadiz op 8 september 1888. 
 
De stad heeft o.a. de volgende archeologische bezienswaardigheden: 
 
Het Romeinse Theater 
Dateert uit de eerste eeuw voor Christus en wordt gezien 
als een van de belangrijkste Romeinse theaters van Spanje. 
Het theater is in 1987 ontdekt en de opgravingen gaan nog 
steeds door.  
 
Het Nationaal archeologisch maritiem museum en het 
Ambachtencentrum “El Centro de Artesanía”.   
  
  



 
 
Als we de haven achter ons laten en de stad 
intrekken, stuiten we direct op het gemeentehuis, 
het Ayuntamiento, een weelderig versierd 
meesterstuk van modernistische architectuur met 
majestueuze marmeren opgang.  
 

 
Door de straat Calle del Cañó, komt men via de Cuesta de la Baronesa bij de oude domkerk, 
de Catedral Vieja, het oudste gebedshuis van de stad (de exacte leeftijd is onbekend, maar 
alles wijst erop dat hij is gebouwd halfweg de 12de eeuw).  
 
Afdalende komt men bij de Calle Mayor, de hoofdstraat van de stad waar de modernistische 
bouwstijl in elk portaal en elke gevel terug te vinden is. Bijzondere vermelding verdienen 
Casas Cervantes en Llagostera, met hun fraai tegelwerk, de Gran Bar, en het Casino, een 
belangrijk ontmoetingspunt in de stad.  
 
 
 
In de straat Morería Baja, bij de Puertas de 
Murcia voormalige ingang van de oude 
middeleeuwse stad, staan de resten van een 
Romeinse zuil.  
 
 
 
 
Het Palacio Pedreñ, op de splitsing van de straten Calle del Carmen en Calle de Sagasta, 
heeft een opmerkelijke marmeren trap en een bijzonder mooie danszaal. Ter afsluiting van 
de wandeling loop je naar het Parque Torres, met het Castillo de la Concepción, het oudste 
kasteel van deze stad.  
 
In de plooien van de heuvel staan twee representatieve gebouwen, het voormalige 
zeemanshospitaal, Hospital de la Marina, bestemd voor de technische universiteit, en de 
stierenvechtersarena, Plaza de Toros, waaronder het Romeins amfitheater is ontdekt.  
 
  


