
 

Ontdek León 
 

Vanuit het Sol Naciente Hostel willen we u voorstellen welke plaatsen u niet mag missen op uw 
lijst met niet te missen bezoeken aan onze prachtige stad. 

We verwachten dat de Leonese hoofdstad grote schatten bevat, waaronder het historische 
centrum waar u te voet van kunt genieten. 

Er zijn veel plaatsen om te laten vallen in León, maar als je veilig wilt zijn en het schot niet wilt 
missen, laten we je hier de plaatsen die je moet bezoeken, ja of ja, tijdens je uitje door León. 

Als je niet veel tijd hebt, zijn dit de belangrijkste attracties van de stad. 

Van toerisme tot tapas, we willen je helpen om beter te genieten van je verblijf in de stad en te 
genieten van alles wat León te bieden heeft. 

 

 

 

               

Bezoek ons                     Waar we zijn            Reservering   Stuur een Whatsapp 

 

Toerisme en tapas in León  
Hostal Sol Naciente 

656 30 26 29 

http://www.hostalsnleon.es/
https://g.page/hostal-sol-naciente?share
https://solnaciente.base7booking.com/?adults=0&babies=0&juniors=0&lang=en&property=1
https://wa.me/34656302629
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/


Catedral de León 

Iedereen die León bezoekt, kan niet vertrekken 
zonder de kathedraal te bezoeken, een van de 
belangrijkste historische iconen van de stad. 

De kathedraal van León, een van de meest 
verfijnde kathedralen van ons land, is een gotisch 
gebouw in Franse stijl, gebouwd in de 13e eeuw 
op de ruïnes van oude baden van Romeinse 
oorsprong. 

Een imposante gevel barst uit op de Plaza de 
Regla en daarin wachten gebeeldhouwde 
portieken, glas-in-loodramen, het grote centrale 
roosvenster, de twee gotische torens en een van 
de oudste koren van Spanje. 

Trouwens, in de kathedraal vind je een heel 
harmonisch spektakel, degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de 125 glas-in-
loodramen die de kathedraal met licht 
overspoelen ... voor iets dat het de bijnaam Casa 
de la Luz heeft verdiend.  

 Klik om Google Maps te openen 

 

San Isidoro de León 
 

Het is essentieel dat u weet dat hier de eerste 
democratische rechtbanken ter wereld werden 
gehouden, de Cortes van 1188, en dat León de 
bakermat van het parlementarisme is, zoals 
Unesco officieel heeft erkend, en niet Groot-
Brittannië. Ze werden gehouden in het klooster 
van San Isidoro, waar de oorspronkelijke deur 
bewaard is gebleven waardoor koning Alfons IX, 
die net een tiener was, binnenkwam. 

In het Pantheon of the Kings, waar de vorsten en 
koninginnen van León, de op één na oudste 
monarchie ter wereld, begraven liggen, is het een 
juweel van romaanse kunst en bevat het een 
kalender van landbouwwerk dat uniek is in de 
wereld. In het museum kun je de kelk van Doña 
Urraca bewonderen. Een recente theorie stelt dat 
het de echte Heilige Graal is. 

 

 

Catedral de León 

 

Las Vidrieras únicas de la Catedral 

 

 

 

 

La cripta de San Isidoro 

 Klik om Google Maps te openen 

https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42


  

Casa Botines de Gaudí 

U vindt onze voorlaatste halte voor het 
neogotische gebouw, gebouwd door Gaudí en 
algemeen bekend als Casa Botines. 

Dit neogotische gebouw met modernistische 
invloeden, typisch voor Gaudí, is een van de drie 
werken die de Catalaanse architect buiten 
Catalonië heeft gebouwd. 

In 1969 uitgeroepen tot historisch monument, is 
het momenteel eigendom van Caja España, 
mogelijk gemaakt als hoofdkantoor.  

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

MUSAC 

Nadat we weer op krachten zijn gekomen, gaan 
we verder met de route door León, onze volgende 
stop is het MUSAC, Museum of Contemporary 
Art of Castilla y León. 

De bijzondere en kleurrijke gevel is verrassend, 
een weergave van originaliteit waarin je van jou 
tot jou kunt genieten van de beste hedendaagse 
kunst. 

Een open ruimte die ernaar streeft een 
fundamenteel instrument te zijn bij het creëren 
van collectieve betekenis rond hedendaagse kunst 
en cultuur.  

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Botines de Gaudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fachada del MUSAC 

 

 

 

https://goo.gl/maps/h9fDvAQbbEt
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92


Palacio de los Guzmanes 

In het hart van de stad vind je het Palacio de los 
Guzmanes, een van de meest karakteristieke 
historische gebouwen in de stad León. 

Dit paleis behoorde tot een van de machtigste en 
invloedrijkste families in de Leonese hoofdstad, 
de Guzmanes. 

De constructie is gemaakt op een oud Mudejar-
gotisch paleis, eigendom van de familie, naast de 
oude muur. 

Renaissance gebouw met platereske accenten ziet 
er uniek en elegant uit naast Gaudí's Palacio de 
Botines en het oude stadhuis. 

 

 

Parador San Marcos 
 

Het Hostal de San Marcos is een van de meest 
bijzondere monumentale hotels op het oude 
continent. De bouw ervan, naast de brug die de 
rivier de Bernesga oversteekt, aan de rand van 
León, begon in de 16e eeuw met als doel het 
hoofdkwartier van de Militaire Orde van 
Santiago in het westen van het schiereiland te 
huisvesten. 

 

Het werk werd gefinancierd door koning 
Ferdinand de katholiek. Het prachtige hotel is 
een levend museum van statige zalen, met een 
spectaculair klooster en kapittelzaal, ruime en 
elegante kamers, een bibliotheek en een prachtig 
restaurant dat een zorgvuldige traditionele 
keuken biedt. 
 

  

 

Palacio de los Guzmanes 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

 

      San Marcos de León 

 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42


Murallas de León 

Een ander historisch symbool dat we in de stad 
León vinden, zijn zonder twijfel de Romeinse 
muren, die momenteel de oude stad bepalen. 

Van Romeinse oorsprong en met middeleeuwse 
sporen, deze muur, uitgeroepen tot historisch 
artistiek monument, wordt beschouwd als een 
van de oudste bewaard gebleven in Spanje, 

De muur van León is niet in zijn geheel bewaard 
gebleven, jammer! 

De overgebleven secties geven u een beeld van de 
vierkante omtrek van de oude stad. 

 

 

Plaza Mayor 
 

 

Je kunt León niet verlaten zonder rustig te 
genieten van de Plaza Mayor, gelegen in het hart 
van de oude stad en in de vochtige wijk waarover 
we al hebben gesproken. 

Het was een middeleeuwse markt, gelegen aan de 
rand van de muur, en er waren ook openbare 
executies en een arena voor stierenvechten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera de los Cubos 

 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

        La Plaza Mayor de León 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6


 

In het oude centrum van León vind je de wijk Humedo, een van de beroemdste tapas- 
en drankbuurten van Spanje. 

Een plaats waar je naartoe moet gaan waar je in het beste gezelschap kunt genieten 
van León, tussen steegjes en tapas. 

Zodat u niet betrokken raakt, begeleiden wij u. De vochtige buurt, vlakbij de 
kathedraal, bevindt zich aan de linkerkant in de Calle Ancha. 

 Klik om Google Maps te openen 

Mesón Jabugo 
Onmisbaar bij een bezoek aan de Wet. Gelegen 
in het hart van Plaza San Martín, hart van de 
vochtige wijk, biedt het een gezellige sfeer, 
traditionele Leonese gerechten en spectaculaire 
tapas. 

De aardappelen, bloedworst, worst en 
knoflooksoep zijn enkele van de heerlijke 
attracties. 

Bel om een tafel te reserveren als u wilt dineren. 

 Klik om Google Maps te openen 
 

 

 
Mesón Jabugo 

 
 
 
 

 
 

 

Barrio Húmedo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/Z7gGf7ZqdX58n96e8
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
http://www.hostalsnleon.es/


Bar Altar 

Een andere bar die je niet mag missen, vlakbij Plaza 
San Martín. 

Het biedt rijke porties en tapas in een gezellige sfeer. 

U kunt dineren op het terras of in de bar zelf. Ze 
hebben onlangs hun restaurant uitgebreid. 

De rijke tapas van bloedworst, champignons met 
cabrales, chorizo met wijn, enz ... zijn al een 
klassieker. 

 Klik om Google Maps te openen 
 

Embutidos Entrepeñas 

Als je een goed León-koud vlees wilt proberen of 
het zelfs wilt kopen, dan is dit je bar. 

Gelegen aan Plaza San Martín. 

Je kunt hun porties of de tapas proberen die je kunt 
met je consumptie. 

Als je de chorizo, lendenen, schokkerig of ham 
lekker vond, kun je die hier kopen. 

 
 

Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

Dit Italiaanse restaurant aan de Plaza de Don 
Gutierre biedt ham-tapas en een verscheidenheid 
aan pizza's. 

Een goed Italiaans alternatief. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Bar Altar 

 
 
 
 
 
 

 
Embutidos Entrepeñas 
 

 Klik om Google Maps te openen 
 
 
 

 
Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

 Klik om Google Maps te openen 

https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9


Bar Llibla 
Op een spontane manier ontstaat Llibla. Het was 
een combinatie van woorden tussen Lliones en 
Bable. 
 
Llibla is een manier om het leven te begrijpen, met 
landelijke waarden, gezond verstand en weg van 
stress. 
 
Het leven moet samen met onze ouderen, met onze 
Leonese cultuur begrepen worden en dat het niet 
verdwijnt. Hier voel je de authentieke Leonés. 
 
Ontmoetingspunt voor coeliakiepatiënten, 
aangezien het een grote verscheidenheid aan tapas 
heeft voor coeliakiepatiënten. 
 

 Klik om Google Maps te openen 
 

El Rincón del Gaucho 
Bar Rincón el Gaucho opende zijn deuren in 1934. 
Het is een van de bars van je leven. 
 
Hun knoflooksoepen zijn bekend in León, naast 
hun hasj, bloedworst of hun unieke en heerlijke 
Gaviota. 
 

 Klik om Google Maps te openen 

Misericordia 
Volledig houten bar, zoals een typische Corsair 
Tavern en Mercy vanwege de locatie, maar vooral 
omdat het de naam Corsair-schip heeft. 
 
Met een sierthema gebaseerd op piraterij uit de 18e 
eeuw en een sfeer die wordt gekenmerkt door Rock 
'n' Roll, combineert de bar perfect de lokale keuken, 
via het menu met tapas en porties, met de beste 
rockmuziek. 
 

 Klik om Google Maps te openen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
     Bar Llibla 

 

 

             
               El Rincón del Gaucho 
 

        
         Taberna Corsaria Misericordia 

 

https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share
https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share


El Barrio Gótico o Romántico 
De romantische wijk is in de mode, ik denk 
dat geen enkele Leonese het 
tegenovergestelde zal kunnen zeggen en 
vandaag kan worden gezegd dat hij zelfs zijn 
buur en het meer traditionele Wet District 
heeft vervangen als het referentiegebied voor 
tapas in de stad León. 

Bar Condeso 
Een klassieker uit de romantische wijk, goede sfeer, 
rijke tapas en in het centrum van de Plaza de las Torres 
de Omaña. 

Ze hebben ook de mogelijkheid om te lunchen of 
dineren. 

 Klik om Google Maps te openen 

Entrecalles 
Het is een paar jaar geleden en is een van de 
favorieten, de aardappelen met kaas en schokkerig of 
de Iberische fluit zijn een genot. 

Naast tapas serveren ze zeer smakelijke porties. aan te 
bevelen. 

 Klik om Google Maps te openen 

  

 

 

Bar Condeso 

 

 

 

Terraza Bar Entrecalles 
 

Barrio Romántico / Gótico 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Interior Bar MalasCalles 

 

Malascalles 
Ze nemen weinig tijd in beslag, maar zijn bereid om te 
behagen en goede service te verlenen. Rijke tapas en met 
een terras net voor het Parque del Cid. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

La Trébede 
Een echte klassieker, de zeer eenvoudige Tapa, de beste 
picadillo die je 's avonds kunt proberen en chorizo in 
wijn overdag. Een authentiek genot. 

 

 

     Bar La Trébede 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

      Cervecería La Céltica 

 

 

 

 

 

Cervecería La Céltica 
Voor bierliefhebbers een uitgebreid menu met bieren van 
over de hele wereld. 

Op de omslag doen ze € 0,30 per stuk augurken en 
gedroogd fruit. Een royale portie. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6


 

Gastrobar Clandestino 
 

Uitstekende tapas, nacho's met bolognese, worst, 
champignons ... 

Het restaurant biedt innovatieve gerechten die u niet mag 
missen. 

Gelegen aan de Calle Cervantes, zeer dicht bij de Calle 
Ancha. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

Bar La Ribera 
 

Voor liefhebbers van de casquería is dit jouw plek, 
het enige moeilijke is om binnen te kunnen komen, 
het is altijd vol. 

Nieren, pens, gebakken bloed, bloedworst en 
natuurlijk aardappelen, we zijn in León !! 

Gelegen aan de straat die van San Isidoro naar Plaza 
de las Torres de Omaña gaat. 

 Klik om Google Maps te openen 

Otros sitios… 
Er zijn er nog veel meer, aarzel niet om mee te 
doen. 

Vermutería Cervantes10:  Klik om Google Maps te openen 

El Gran Café:    Klik om Google Maps te openen 

Bar La Tizona:   Klik om Google Maps te openen 

Bar El Pajarín:  Klik om Google Maps te openen  

Holy Cow – Italiaans ijs, pannenkoeken en 
koffie:  

 

  

 

     Gastrobar Clandestino 

 

 

 

      Bar La Ribera 

 

 

 

      Gelatería Holy Cow 

 

 Klik om Google Maps te openen 

https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/cervantes10?share
https://goo.gl/maps/DfzRpe4p44kTZhUh7
https://goo.gl/maps/8kZH7Euj4AtTn4bo9
https://g.page/tabernapajarin?share
https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/holycowleon?share
https://g.page/holycowleon?share


Klik om Google Maps te openenBurgo Nuevo 
We moeten rekening houden met het gebied van Burgo Nuevo, in de straat met dezelfde naam is het vol met plaatsen 
om tapas te hebben en met het verschil dat je meer van León zult zien. Het ligt in het centrum, in het 
voetgangersgebied. 

 
Bar Las Torres 
 

Een klassieker in Burgo Nuevo, met ali-oli 
aardappelen, maar het is hun specialiteit, ze hoeven 
niets anders te zetten. 

 Klik om Google Maps te openen 

Bar El Morán 
 

Een bar van je leven die nu in nieuwe handen is en een 
nieuw tintje heeft gekregen. 

Gevarieerde, uitgebreide en heerlijke tapas. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

      Bar Las Torres 

 

Bar El Morán 
 

  

Burgo Nuevo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

    Restaurante La Sucursal 

 

Restaurante La Sucursal 
 

Een klassieker van Calle Burgo Nuevo, spectaculaire 
knoflooksoepen, miniburgers, canapés, etc. 

Probeer hun restaurant met een zeer interessant 
dagmenu. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

Snack Bar Tribeca 
 

In de overgang van Ordoño II naar Burgo Nuevo, naast 
gevarieerde tapas, kun je naast hun beroemde 
hamburgers ook goed gevarieerde tapas eten. 

Het heeft een heel gezellige achtertuin. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

     Snack Bar Tribeca 

 

 

 

     Cervecería Odín 

   

 Cervecería Odín 
In het midden van de doorgang van Burgo nuevo naar 
Ordoño II biedt deze kleine bar een overvloed aan 
gevarieerde tapas. 

Goede sfeer die je niet mag missen. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/aHiTWSTUqHYQiKHx9
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8


Restaurante Cielito Mío 
 

Als je van Mexicaans eten houdt, mis dit restaurant 
dan niet, de beste prijzen vergezeld van spectaculaire 
kwaliteit. 

Sterk aanbevolen. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas 
 
Traditioneel eten, maar als iets hen onderscheidt, is 
het kabeljauw, ze bereiden het als geen ander. 

 

Je kunt ook kiezen voor het vlees dat voortreffelijk is 
bereid. 
aan te bevelen. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

Restaurante Cielito Lindo 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas, en el primer piso. 
 

  

Restaurants 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Sibuya Sushi Urban Bar 

 

 

 

 

Sibuya Sushi Urban Bar 
Leonese franchise die al in veel steden in Spanje 
aanwezig is. 

Een zeer goede optie om Japans eten te proeven tegen 
zeer goede prijzen, mis het niet. 

Gelegen aan Plaza San Marcelo of zoals we die kennen 
in León, de Plaza de las Palomas. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

Restaurante Entredós 
 

Een restaurant dat je niet mag missen. Dichtbij de Plaza 
de la Inmaculada. U kunt tapas, lunch of diner 
gebruiken. 

Het heeft een geweldig menu van de dag. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

Restaurante Gastrobar Entredós 

 

 Klik om Google Maps te openen Miu 

 

 

    Restaurantes Miu y La Mary 

  

 

Restaurante Miu y La Mary 
Twee restaurants van dezelfde eigenaren. El Miu is een 
Japans restaurant en La Mary is de gemoderniseerde 
versie van traditionele gerechten. 

Beiden zijn uitstekend in prijs en kwaliteit. 

La Mary heeft een uitstekend dagmenu van maandag tot 
en met donderdag. 

 Klik om Google Maps te openen La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://g.page/MiuLeon?share
https://g.page/lamaryleon?share
https://g.page/lamaryleon?share


 

Planet MonGoGo 
 

In een rock-sfeer hebben we een plek om te dineren of 
wat te drinken. 

Tex-Mex eten in de puurste Amerikaanse stijl. 

Sterk aanbevolen en erg rijk!! 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

Venecia Steak House 
 

Voor vleesliefhebbers bieden ze een sterk aanbevolen 
degustatiemenu. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

Parrilla Louzao 
 

Specialiteit in vlees van hoge kwaliteit. Hun groentegrills 
zijn een geweldige aanvulling op hun vlees. 

Ze hebben variatie in hun menu voor elk wat wils. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

  

 

      Planet Mongogo 

 

 

 

      Venecia SteakHouse 

 

 

 

      Parrilla Louzao 

 

https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7
https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7


Vanity Luxury Hall 
 

Modieuze nachtclub in de wijk Burgo Nuevo. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

Crazy Town 
 
Voor rockliefhebbers, een oude klassieker. 
 

 Klik om Google Maps te openen 

Pub Gargantúa 
 

Nog een klassieker, voor wie houdt van wat nu is en 
wat altijd is. 
 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

Vanity Luxyry Hall 

     

    Crazy Town Bar. 

     

    Pub Gargantúa 
 

PUBS 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

     The Harley León 

 

 

 

The Harley León 
Nog een goede plek om wat te drinken, in motorstijl. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

Pub Chelsea British Bar 
 

Pub in de puurste Britse stijl. Een goede site. 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

Pub Chelsea C.B. 

 

 

 

    Barry’s Irish Pub León 

  

 

Barry’s Irish Pub 
Ierse taverne, geweldige sfeer. 

 Klik om Google Maps te openen La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/PEiKfAR45hai1B517
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69


 

Gepetto Copas 
 

Nog een goede plek om wat te drinken in de natte buurt. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

 

Studio 54 
 

Voor degenen die graag tot laat uitgaan … 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 
 

Glam Theatre 
 

Een andere plek om even te verdwalen. 

 

 Klik om Google Maps te openen 

 

 

 

  

 

      Gepetto Copas 

 

 

 

   Studio 54 

 

 

 

 

      Glam Theatre 

 

https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA
https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA

	Ontdek León

