knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Balneario La Alameda
L’Albereda
La Pérgola
Jardines de Monforte
Museo de Bellas Artes
Jardines del Real
El Gastrónomo
Archicercle
Cafetería Librería Chico Ostra
El Glop
Estudio 64
El Colmado
La Murta vins i tapes
Kaf Café
Teatro Círculo
Bar La Vida Es Bella
Tulsa Café
La Comanda
La Ola Fresca
La Pentola
Blasco Ibañez
Mestalla
La Malquerida
Restaurante La Salita
Plaza Honduras
BarbaMan
BASTARD Coffee & Kitchen
Tanto Monta
Hechizos de Morgana
Balansiya
Bocalinda
Universitat Politècnica de València
Street Art op de campus
La Huerta
Restaurante Casa El Famós

ROUTE
benimaclet & universitat
OVER DE ROUTE

De wandeling geeft je een andere kijk op de stad. In dit deel zie je niet alleen de toeristische
highlights, maar vooral ook het alledaagse leven van de Valencianen. Op vrijdag is er markt in
Benimaclet, er is bedrijvigheid rond de universiteit en op donderdagavond is het erg druk met
studenten in het uitgaansgebied rond Plaza Honduras en Plaza del Xuquer.

DE WIJKEN
Benimaclet is een van de wijken met een oud dorpscentrum. Hoewel het veel veranderingen
heeft doorgemaakt, is het dorpsgevoel hier door de jaren heen bewaard gebleven. Iedere
vrijdag is er markt, in het weekend staat de hoofdstraat vol met terrasjes, spelen de kinderen
op straat en kan het zomaar zijn dat er spontaan het populaire Lindy-Hop wordt gedanst op het
autovrije kerkplein. De wijk telt veel leuke boekwinkels, creatieve ateliers, expositie ruimtes
en ecologische winkeltjes. Na de siësta gaan de meeste barretjes weer open en komt het
leven langzaam weer op gang. De literaire cafés, kleine podia voor stand-up-comedians en
micro theaters zijn hier tot diep in de nacht open. Benimaclet heeft bovendien een van de
beste verbindingen van de stad met de metro en de tram. Hier komen meerdere lijnen bij
elkaar en je kunt rechtstreeks reizen naar het vliegveld, het historisch centrum of naar het
strand.
Aangrenzend ligt de universiteit van Valencia. Meer dan 65.000 studenten studeren aan de
verschillende faculteiten van de universiteit van Valencia en leven in de talrijke moderne
flatgebouwen op en rond de campus. Het gebied is bijna een stad op zich, met eigen
winkeltjes, sportaccommodaties, restaurants en vooral veel cafés. Hoewel niet ieder deel wat
betreft de bebouwing even interessant is, is het wel een levendig deel van de stad. Ook
Mestalla, het voetbalstadion van Valencia Club de Fútbol, ligt midden in dit gebied. Tijdens een
thuiswedstrijd, draait hier alles om voetbal en iedere omliggende bar zendt de wedstrijd live
uit.
Ten noorden van de universiteitsgebouwen houdt de stad op en vind je boerderijen met
landbouwvelden waarop groenten en fruit worden verbouwd. Dit noemen ze de ‘huerta’. Veel
van wat hier wordt geoogst, gaat rechtstreeks naar de markten in de stad. Veel velden staan
vol met Chufa; een aardamandel, ofwel een worteltje van een plantje dat gebruikt wordt voor
het lokale drankje Horchata.

WEINIG TIJD

Jardines de Monforte + Tulsa Café + Mestalla + Street Art op de Campus + BASTARD
Coffee & Kitchen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.90 km)

del Clariano, waar je rechtsaf slaat. Eet wat 29 en ga verderop rechts de Calle de Albalat dels
Tarongers in. Halverwege is rechts een wandelpromenade met een restaurant 30 . Ga terug
naar de hoofdstraat en vervolg de weg. Ga daarna links de Calle de Ramon Llull in, steek de

Begin de dag bij de Balneario 1 . Loop om dit blok en ga net voor de rivierbedding naar

Avenida dels Tarongers over en ga rechts voor een broodje 31 . Loop daarna iets terug en ga

rechts. Neem verderop een drankje 2 of eet een ontbijt 3 . Ga rechtsaf door Calle de

bij de Avenida Santiago Grisolia Garcia rechts de campus van de universiteit op. Ga daarna

Monforte en vind de ingang van het park 4 . Loop terug, steek de rotonde over en loop langs
een tweede park met het gebouw met de blauwe koepel 5 . Ga terug en loop het park in
door de poorten 6 en weer uit aan de andere kant. Ga dan rechts en direct weer links en aan
de overzijde van de Avenida Primado Reig weer naar rechts. Ga direct na het restaurant 7

links de Calle José Saramago in en bij de bibliotheek 32 naar rechts. Je loopt op een rotonde
af waar streetart te zien is 33 . Ga bij de rotonde linksaf en bij de volgende rotonde naar rechts
richting de Camino de Vera. Hier eindigt de stad en begint het buitengebied 34 . Ga links de
Camino de la Iglesia de Vera in voor een paella-restaurant 35 .

naar links en volg Calle Cuenca de Tramoyeres. In Calle Utiel ligt rechts 8 . Loop terug en sla
in Calle Baron de San Petrillo rechtsaf. Ga bij Calle del Músico Belando naar rechts en na 9
rechtsaf. Net voor de kerk links vind je 10 en aan de overkant 11 . Vervolg de route door Calle
de la Murta en neem een drankje of eet tapas 12 13 . Drie straten verder ga je rechtsaf voor
livemuziek 14 . Loop terug en vervolg de Calle de la Murta. Bij Calle de Prudencio Alcón y
Mateu ga je rechtsaf voor een theaterbezoek 15 en aan het einde van de straat opnieuw
rechtsaf. Ga Calle Mistral in voor een hapje en drankje 16 . Loop terug naar Calle Enrique
Navarro en ga even verder naar links en neem een drankje 17 of koop noten 18 . Loop verder
door, steek de weg Calle Doctor Vicente Zaragozá over en ga linksaf. Neem de eerste straat
rechts, loop links langs het terras van 19 en ga weer rechtsaf. Loop links door het parkje en
de Calle de la Guardia Civil. Ga de eerste links voor verse pasta 20 . Loop terug en vervolg de
route. Ga de eerste rechts en loop door de Calle Daniel de Balaciart die overgaat in de Calle de
Gasco Oliag met 21 totdat je het voetbalstadion 22 ziet liggen. Ga voor het stadion linksaf en
loop door Calle las Artes Graficas, steek de Avenida Aragon over en blijf rechtdoor lopen.
Links in Calle Polo i Peyrolon vind je 23 . Ga terug en vervolg de route tot Calle de Yecla en ga
rechts voor een heerlijk diner 24 . Ga terug naar de Calle de Yecla en steek verderop de
Avenida Blascop Ibañez over. Ga vervolgens rechts en daarna links bij de Plaza Actor Enrique
Rambal en opnieuw linksaf voor het uitgaansgebied 25 . Ga aan het einde rechts en daarna
links, de Calle Serpis in. Steek Calle de Ramon Llull over en ga linksaf. Ga voorbij de
kapperszaak 26 rechts de hoek om en koffie drinken 27 . Loop daarna rechts de Calle del
Poeta Artola in en eet links op de hoek een broodje 28 . Loop daarna Calle Serpis in tot Calle
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1 BALNEARIO LA ALAMEDA - LEUK OM TE DOEN

Balneario La Alameda is de enige spa in het centrum van Valencia met thermale baden.
Neem even een dagdeel rust en ga ontspannen in de baden of neem een massage. Anders
dan bij de meeste Noord-Europese sauna’s is hier in de spa badkleding verplicht. Het gebouw
dateert uit 1908 en is gebouwd voor de regionale expo in Valencia. Sinds 1930 stroomt er
water van rond de 40 graden van grote diepte naar het oppervlak, dat nu wordt gebruikt voor
de baden.
calle de amadeo de saboya 14, balneariolaalameda.com, +34()-961239210, ma-za 9.00-21.00,
zo 9.00-17.00, € 25, bus 1, 95
2 L’ALBEREDA - ETEN & DRINKEN

Bij L’Albereda kun je eerst iets drinken aan een groot houten wijnvat om daarna de
specialiteit van het huis te proberen: entrecote de buey (rund). Maar wat ook goed smaakt is
de spinaziesalade met spekjes en een gebakken kievitseitje. In de zomer is er een terras op
een van de mooiste plekken van Valencia: onder de bomen en met uitzicht op de brede
boulevard.
paseo de la alameda 5, www.alberedataberna.com, +34()-963695888, di-za 12.00-17.00 &
20.30-0.00, zo 12.00-17.00, € 12, metro alameda, bus 1, 6, 8, 11, 31, 95
3 LA PéRGOLA - ETEN & DRINKEN

Al sinds 1961 is broodjeszaak La Pérgola succesvol. Dit is vooral te danken aan het
beroemde, of misschien wel beruchte, broodje el bombón. Dat is belegd met warm vlees,
kaas, champignons en mayonaise. De gehaktballetjes en de tortilla de patata
(aardappelomelet) zijn ook erg lekker. De zaak is eigendom van drie broers.
paseo de la alameda 1, +34()-963699079, ma-za 8.00-16.30, broodje € 4,50, metro alameda,
bus 1, 6, 8, 11, 31, 95
4 JARDINES DE MONFORTE - LEUK OM TE DOEN

Jardines de Monforte is een ommuurde tuin uit de 19e eeuw, die verborgen ligt tussen de
moderne flatgebouwen. Het kan even zoeken zijn naar de ingang. De tuin staat vol met vrolijk
gekleurde bloemen en kleine schilderachtige hoekjes, waar fonteinen en 33 marmeren
beelden opduiken tussen het groen. Het park is vernoemd naar de kleine berg rechts achter in
de tuin, die je ook kunt beklimmen.
calle monforte s/n, +34()-963257881, ma-zo 10.30-20.00, entree gratis, bus 1, 95
5 MUSEO DE BELLAS ARTES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Na het Prado in Madrid is het Museo de Bellas Artes het belangrijkste kunstmuseum van
Spanje. Het schitterende barokke pand herbergt meer dan tweeduizend werken. Je ziet
schilderijen van de Valenciaanse schilders López, Juan de Juanes, Ribalta en Sorolla, maar ook
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van Velázquez, Goya, Jheronimus Bosch en El Greco. Het museum heeft ook een
interessante collectie beeldhouwwerken en archeologische vondsten.
calle de san pio v 9, www.museobellasartesvalencia.gva.es, +34()96-3870300, di-zo
10.00-20.00, entree gratis, metro alameda, bus 1, 6, 11, 16, 26, 28, 29, 79, 95

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

6 JARDINES DEL REAL - LEUK OM TE DOEN

Het is heerlijk bijkomen in het park Jardines del Real, met mooie bloemen en een vijver met
zwanen. Na een dagje winkelen of een museumbezoek kun je hier lekker in het gras of op het
terras genieten van het gefluit van de vogels. In de zomer zijn er concerten onder de

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.

sterrenhemel.
calle de san pío v, dagelijks 8.00 tot zonsondergang, entree gratis, metro facultats, bus 8, 9,
29, 31, 79, 81

NAME

7 EL GASTRóNOMO - ETEN & DRINKEN

Fleur van de Put

Voor liefhebbers van de steak tartare is El Gastrónomo een ware verrassing. De ober bereidt

Photography

de rauwe gemalen biefstuk aan tafel, zodat je zelf naar smaak kunt aangeven of er meer of
minder mosterd, worcestersaus, zout of peper bij moet. Voor het dessert wordt hetzelfde

Vincent van den
Hoogen, Hans Zeegers

rolkarretje aan de tafel geschoven om de crêpes suzette te flamberen. Heerlijk dineren bij dit

LAATSTE UPDATE

gastronomisch restaurant.

2018-08-31 09:43:14

avenida primado reig 149, elgastronomorestaurante.com, +34()-963697036, ma 13.30-17.30,

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.

di-za 13.30-17.30 & 21.00-1.00, € 20, bus 29, 89
8 ARCHICERCLE - SHOPPEN

Bij designstudio Archicercle kun je een eigen stijl laten ontwerpen. Ze zijn erg creatief en
hebben een jonge eigen huisstijl waarin ze veel werken met hout, cardboard en drukwerk. Ze
maken gebruik van de laatste technieken en hebben een grote 3D-printer in huis. Laat je
inspireren door deze inventieve duizendpoten.

LOCAL

calle utiel 6, archicercle.com, +34()-649999853, ma-vr 9.00-14.00 & 16.00-19.00, za
9.00-14.00, tram 4, 6, bus 10

Cafetería Librería Chico Ostra is een grote huiskamer met een bar. Je voelt je er direct thuis
door de boekenkasten, kamerplanten, kledingrekken en houten keukenstoelen. Het is een
leuke plek voor een biertje en een paar kleine tapas binnen of op het terras.
calle del músico belando 15, chicoostra.com, +34()-960719944, zo-do 18.00-0.00, vr-za
18.00-1.30, € 8, tram 4, 6, bus 10

7

FLEUR VAN DE PUT

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 passie:
van een lesje yoga en een rondje hardlopen tot het water op
in een zeilboot. Acht jaar geleden verhuisde ze naar Valencia
en ze weet inmiddels alles over de hipste clubs en de
leukste winkeltjes.

9 CAFETERíA LIBRERíA CHICO OSTRA - ETEN & DRINKEN
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