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ACTIEF VALENCIA
Mercado de Ruzafa
Cafecito
Gnomo
Bluebell Coffee
Gondwana Surf Shop
Place Shopping Center & Co
Bikram Yoga
Ma Khin Café
Wau
Cooltra Motos Valencia
beGreen Salad Company
Megastore Valencia C.F.
Puntdesabor
Almalibre Açai Bar
Valencia Bikes
El Miguelete
Restaurante Oslo
Frutos Secos del Carmen
Viva Tapas Bar
La Tastaolletes
Jardín del Túria
FitIn Valencia
Caroli Health Club
El Bar del Manolo el del Bombo
Mestalla
Piscina UPV
Bocalinda
Playa de Malvarrosa
Portolito
La Marina Real Juan Carlos I
Escola Municipal de Vela de Valencia
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>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Ocean Republik

ROUTE
ACTIEF VALENCIA
OVER DE ROUTE

De route geeft je een sportieve kijk op de stad, waarbij de focus ligt op de vele activiteiten en
sportfaciliteiten in Valencia. Je komt langs uiteenlopende activiteiten voor alle leeftijden,
waardoor deze route ook erg leuk is om met kinderen te doen. De route is vrij lang en daarom
ideaal voor op de fiets. Vanaf de haven starten kan ook prima. Op culinair gebied kom je zeker
niets tekort en ontdek je de geheimen uit het mediterrane dieet.

DE WIJKEN

Valencia heeft door de jaren heen veel kleine en grote sportevenementen georganiseerd, van
de Formule 1 Grand Prix, de zeilwedstrijd America’s Cup en het ATP tennistoernooi tot de
marathon, de halve marathon en de triathlon. In de winterperiode is Valencia een ideale plek
voor zowel amateurclubs als professionele sporters. Door het milde klimaat kiezen ze voor
Valencia om hun wintertraining voort te zetten. Denk hierbij aan hockeyteams, voetbalteams
of het Nederlands paralympisch team dat in het voorjaar van 2016, net voor de Olympische
Spelen, hier hun trainingen hielden midden in de stad, in het park Túria, op de atletiekbaan.
In 2011 is Valencia uitgeroepen tot European Capital of Sports. Mede hierdoor is er een extra
boost gegeven aan de sportieve initiatieven in de stad. Zowel de inwoners als de toeristen
pikken hier een graantje van mee. Aan het strand en in de haven zijn met name de
watersporten als zeilen en windsurfen populair, maar ook beachvolleybal en vliegeren. In en
om het Mestalla-stadion draait alles om de nationale sport: voetbal. Door het stadion kun je
een rondleiding krijgen, maar leuker is het natuurlijk nog een wedstrijd bij te wonen. Bij een
voetbalwedstrijd hoort ook een goede supportersbar.
Doordat Valencia geen heuvels kent en het park als groene ader heeft, is de stad ideaal op de
fiets of al lopend te verkennen. Het Túria-park is bijna tien kilometer lang, met overal weer
andere sportvelden – van rugby tot honkbal – fitnesstoestellen en plek voor een lesje yoga of
pilates. Als je actief en verantwoord wilt reizen, laat die bus of taxi dan eens staan en doe net
als steeds meer Valencianen: gebruik je eigen energie, door te lopen, fietsen of je met een
step te verplaatsen.
Bij actief leven hoort een gezonde voeding. Het mediterrane dieet bestaat uit veel groente en
fruit, olijfolie en peulvruchten. De lekkerste groenten en fruit haal je vers van de markt. Je
hoeft niet van de zijlijn toe te kijken, want met deze wandeling word je uitgenodigd om deel te

nemen aan de verschillende activiteiten en laten we je zien waar je die gezonde maar lekkere
maaltijden kunt eten.

WEINIG TIJD

Mercado de Ruzafa + El Bar del Manolo el del Bombo + El Miguelete + Jardín del Túria
+ Playa de Malvarrosa

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 15.30 km)
Begin op de markt

en drink koffie tegenover de kerk

weer links. Loop langs een designwinkel
rechts voor ontbijt

rechts kun je mee met de catamaran

. Ga links en op de Calle Dénia

tot Calle de Sueca. Ga links en de eerste straat

. Ga terug Calle Sueca in en ga rechts in de Gran Vía de les Germanies.

Rechts is een surfshop

. Steek over en ga links de Calle Russafa in. Neem dan de eerste

straat rechts. Rechts is een shopping mall
lunchen in Mercado de Colón

en links een yogastudio

. Verderop kun je

. Loop erdoorheen en ga linksaf voor een streetwearwinkel

. Steek Calle Colón over. Ga voor het park rechtsaf. Ga in Calle del Mar linksaf naar de
scooterverhuur

. Ga linksaf in de Calle de las Comedias voor een salade

. Loop

rechtdoor en dan rechtsaf naar Plaza Ayuntamiento. Links aan dit plein is de winkel van
Valencia’s voetbalclub

. Loop voor het stadhuis langs en ga rechts de Calle San Vicente de

Mártir in, langs de biologische winkel

. Steek links het Plaza Redonda over. Ga aan het

einde links en daarna twee keer rechts voor een verborgen restaurantje
rechtsaf, dan linksaf en loop Calle Tapinería in voor een huurfiets
Plaza de la Reina ligt links de klokkentoren

. Loop verder, ga

. Ga de eerste rechts. Op

. Loop terug Calle Correjería in en ga rechts

vegetarisch eten in Calle Catalans

. Ga op Plaza de Negrito rechtdoor en de eerste links.

Daarna rechtsaf voor een notenbar

in Calle Alta. Rechts in zijstraat Calle Santo Tomás

vind je een tapasbar
je vegetarisch eten

. Vervolg Calle Alta, die overgaat in Calle Salvador Giner. Rechts kun
. Ga het park in

, ga rechtsaf en loop langs alle sportactiviteiten

. Ga bij de brug Exposición rechtsaf. Het Westin Hotel
ga linksaf. Rechts zie je een bar

en het stadion

ligt links. Loop eromheen en

. Loop eromheen, ga in de Calle

Aragon linksaf en op de Avenida Blasco Ibañez rechtsaf. Op de Avenida Cardinal Benlloch links
en de eerste rechts. Hier loop je door studentenwijk Calle Serpis. Ga links in Calle Ramón Llull
en op Avenida de los Naranjos rechtsaf. Links vind je het zwembad
eten

. Vervolg deze laan tot het strand

. Aan het einde loop je de haven
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en kun je een broodje

. Ga rechts, waar je verderop iets kunt drinken

in. Linksaf vind je een zeil- en surfschool

,
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. Eindig bij de Beach Club

.

MERCADO DE RUZAFA - SHOPPEN

De chef-koks van de plaatselijke restaurants zie je in Mercado de Ruzafa al in alle vroegte hun
ingrediënten kopen. Zij willen de beste en meest verse producten hebben, voordat Jan en
alleman hier zijn boodschappen doet. De markt is voor de Valencianen meer dan alleen een
locatie om inkopen te doen. Het is ook een ontmoetingsplaats en de plek om de laatste
roddels te bespreken. Je kunt er bovendien al je zintuigen de kost geven, want de hal is
verzadigd van heerlijke geuren en bontgekleurde groenten en fruit.
plaza barón de cortes, www.mercatderussafa.com, +0034()96-3744025, ma-za 7.00-15.00,
bus 6, 14, 15, 35

CAFECITO - ETEN & DRINKEN

Zin in een koffietje? Ga dan naar Cafecito, de letterlijke vertaling van 'een klein kopje
koffie'. Zonder krantje of een boek val je bij deze kleine koffietent wat uit de toon. De
hangplanten aan de houten terrasomheining doen erg denken aan de veranda van een
landhuis. Dit is wat er bedoeld wordt met het relaxte leven in Spanje: neem de tijd voor het
moment en probeer niet van het ene naar het andere adres te rennen. Je voelt je hier direct
op je gemak en dit is dan ook een goed moment om even helemaal tot rust te komen.
calle padre perera 1, +0034()96-3280967, dagelijks ma-za 10.00-0.00, zo 11.00-17.00, € 1,50,
bus 6, 14, 15, 35

GNOMO - SHOPPEN

Het moderne designwinkeltje Gnomo verkoopt unieke ontwerpen van lokale kunstenaars en
designers. Enkele van hen zijn street artists, die naast het decoreren van blinde muren en
lelijke rolluiken ook mooie gebruiksvoorwerpen en prints verkopen op T-shirts, mokken of
gewoon voor aan de muur. Kijk ook eens naar de collectie Tillandsia, de zogenaamde
'luchtplantjes'. Deze leuke decoratieve plantjes hebben geen aarde nodig om te groeien,
maar halen hun voeding direct uit de lucht.
calle denia 12, gnomo.eu, +0034()96-3737267, ma-za 11.00-14.00 & 17.00-21.00, metro
bailén, bus 2, 3, 19, 40, 79

BLUEBELL COFFEE - ETEN & DRINKEN

Ben je al toe aan een klein tussendoortje of heb je nog geen tijd gehad voor het ontbijt? Geen
probleem, want bij Bluebell Coffee hebben ze heerlijke granola met Griekse yoghurt en vers
fruit. Ook kun je hier gezonde broodjes met tomaat en mozzarella eten of iets lekkers als
huisgemaakte bananentaart met karamel of verse havermoutkoekjes. Ieder hoekje van deze
zaak ziet er gezellig uit en je vindt er ook een verborgen binnentuin waar een paar kleine
tafeltjes verscholen staan tussen de klimop.
calle de buenos aires 3, +0034()96-3225413, di-vr 9.00-21.00, za-zo 10.00-21.00, € 6, bus 7
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GONDWANA SURF SHOP - SHOPPEN

Wil je tijdens het surfen meer indruk maken dan met het bedwingen van de golven alleen, dan
kun je bij Gondwana Surf Shop alvast een nieuwe bikini of een stylish surfpak uitzoeken.
Naast de surfaccessoires verkopen ze hier ook sportieve vrijetijdskleding, hippe schoenen,
zelfs horloges en sportcamera’s. Hier vind je merken als Quiksilver, Rip Curl, Billabong en
Roxy.
gran vía germanías 25, gondwanasurf.com, +0034()96-3258714, ma-vr 10.00-14.00 &

en leuke tassen en dat allemaal van het merk Wau. Het design is simpel en fris van kleur. De
winkel in Valencia, die ook wel de flagshipstore van Wau wordt genoemd, is mooi ingericht
met een jong en strak uiterlijk.
calle de conde salvatierra 4, www.waubrand.com, ma-za 10.30-20.30, metro colón, bus 4, 10,
25

16.30-21.00, za 10.00-14.00 & 17.00-21.00, metro bailén, bus 2, 3, 19, 40, 79

PLACE SHOPPING CENTER & CO - SHOPPEN

Winkelen is al een activiteit op zich. Bij Place Shopping Center & Co kan de doorgewinterde
shopaholic zijn hart ophalen. In deze hal zijn meer dan dertig winkeltjes gevestigd,
allemaal van kleine ondernemers die hier hun unieke ontwerpen aan de man brengen. Denk
aan sieraden, kleding, tassen en gadgets. Maar pas op: als je niets nodig hebt, is het beter om
maar niet naar binnen te gaan. Het is namelijk wel erg verleidelijk om hier iets te kopen, al is
het maar een souvenir of een cadeautje.
calle cirilo amorós 24, placevalencia.com, +0034()96-3941102, ma-za 10.00-14.00 &
17.00-21.00, metro xàtiva, bus 6, 7, 8, 19, 40

BIKRAM YOGA - LEUK OM TE DOEN

In een prachtig modernistisch gebouw uit 1908 is de Bikram Yoga-studio gevestigd. Wat is er
nu beter dan tijdens je vakantie helemaal tot rust te komen in deze ontspannen omgeving?
Naast Bikram wordt er ook Ashtanga Yoga en Pilates gegeven. Je bent hier meer dan welkom
voor een enkel lesje of voor een week lang opeenvolgende sessies.
calle cirilo amorós 29, bikramyogavalencia.com, +0034()96-3288621, dagelijks, kijk op de
website voor lestijden, € 20, metro colón, bus 5, 10, 13, 32, 81

MA KHIN CAFé - ETEN & DRINKEN

Ma Khin Café vind je in de kelder van de voormalige markthal Mercado de Colón. Dit
restaurant met fusionkeuken heeft op de kaart een mengeling van Aziatische en mediterrane
gerechten staan. De traditionele Aziatische maaltijden zijn een eerbetoon aan de
overgrootmoeder van eigenaar Steve Anderson uit Birma (Myanmar), die hem de finesse van
smaken heeft doorgegeven. Met passie en perfectie wordt het restaurant gerund. Steve
noemt zijn restaurant zelfs een verlengstuk van zijn eigen huis.
calle de jorge juan 19, www.makhincafe.com, +0034()96-3528132, ma-vr 13.00-0.00, za-zo
9.30-0.00, lunchmenu € 16, metro colón, bus 4, 10, 25

WAU - SHOPPEN

Wau (We Are United) is streetwear op en top. Je koopt hier hippe sneakers, petjes, T-shirts
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Al fietsend zie je haar regelmatig de stad doorkruisen. Soms alleen en anders met een
groep: Fleur geeft fietstours. Sport is, naast haar liefde voor de stad, haar andere grote
NAME
passie: van een lesje yoga, een rondje hardlopen tot het water op in een
Fleur
deover
Put de
zeilboot.Acht jaar geleden verhuisde ze naar Valencia en ze weet inmiddelsvan
alles
Photography
hipste clubs en de leukste winkeltjes.
Vincent van den
Hoogen, Hans Zeegers
LAATSTE UPDATE

2016-09-22 17:01:08
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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