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Museo Taurino
Plaza de Toros
Estación del Norte
Chinatown
Pelayo Gastro Trinquet
Restaurante Chino Min Dou
Hiper Asia
Estación Joaquín Sorolla AVE
Flying Bean Coffee
Pica'p
Finca Roja
Dulce de Leche
Restaurante Camaléon
Spicy Soul Hot Pot
Re-Read Librería Lowcost
Wayco Abastos Coworking Valencia
Centro Deportivo y Cultural Abastos
Jardines de Antiguo Hospital
Biblioteca Publica de Valencia
MuVIM
La Casa de los Falleros
Colegio del Arte Mayor de la Seda
Giardino del Carmen
Radio City
Taberna Paraiso Travel
Canela
Torres de Quart
Museo Valencia de Etnologia
IVAM
Café del Duende
La Fabrica de Huellas
Dino Vintage
Jardí Botànic
Bar Ricardo
Valencia Bikes

ROUTE
extramurs
OVER DE ROUTE

Vertrekpunt van deze route is het levendige Chinatown, waar je heerlijk Aziatisch kunt eten.
Daarna bezoek je een Spaanse arbeiderswijk met veel leuke nieuwe restaurants en winkeltjes.
Na een uitstapje naar de traditionele buurt El Pilar in het historische centrum wandel je door
de oude stadspoort naar het museum voor moderne kunst en de botanische tuin.

DE WIJKEN

Extramurs ligt in het zuidwesten van Valencia. De wijk is gebouwd als uitbreiding van het
historische centrum, net als L’Eixample aan de andere kant van het spoor. Een belangrijk
verschil is dat Extramurs veel meer een wijk voor de gewone arbeider was, met kleinere en
goedkopere woningen. Een mooi voorbeeld hiervan is Finca Roja, een opvallend roodgekleurd
woonblok uit 1933 met bijna driehonderd arbeiderswoningen. Met het oude centrum zo
dichtbij, is de wijk bij Valencianen een geliefde plek geworden om te wonen en uit te gaan.
Direct aan het Estación del Norte grenst Valencia’s eigen Chinatown. Al vroeg in de ochtend
gaan hier de eerste barretjes open voor treinreizigers en buurtwinkeliers die hun werkdag
graag starten met een kop koffie. Bij de Aziatische winkeltjes, kappers, nagelstudio’s en
supermarkten is het altijd druk met over het algemeen Chinezen zelf. De restaurants variëren
van traditioneel Chinees tot hippe ramen- en hotpot-restaurants en trekken ook veel
Valenciaanse gasten.
Net binnen het oude centrum ligt de wijk El Pilar. Op het terrein van een 15e-eeuws
ziekenhuis vind je hier een mooi park, Jardines de Antiguo Hospital, met daaromheen het
historische gebouw van de Biblioteca Publica de Valencia en het moderne
museum MuVIM. De wijk heette vroeger Velluters, wat afgeleid is van het Spaanse woord
voor wever van (zijde)fluweel. In deze buurt werkten veel fluweelwevers en was ook het
zijdegilde gevestigd, het Colegio del Arte Mayor de la Seda, dat nu een museum over zijde
is. Nog steeds zijn hier veel winkels waar traditionele klederdracht en zijde worden verkocht.
De drukte van de stad staat in schril contrast met de rust in de Jardí Botànic. Deze
vijfhonderd jaar oude botanische stadstuin is meer dan vier hectare groot en ligt omsloten
door muren aan de rand van het oude centrum.

WEINIG TIJD

Chinatown + Finca Roja + Dulce de Leche + Colegio del Arte Mayor de la Seda + IVAM

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.80 km)

straat ga je rechts om een fiets te huren 35 .

Start in de Pasaje Dr. Serra bij het stierenvechtersmuseum 1 . Loop rechts om de arena heen
2 en wandel verder langs het station 3 . Ga links de Calle Pelayo in, je bent nu in Chinatown
4

5 . Loop door en ga na het traditionele Chinese restaurant 6 direct linksaf en daarna

rechtsaf om Aziatische boodschappen te doen 7 . Wandel verder richting het station voor de
hogesnelheidstrein 8 . Ga rechts de Calle San Vicente Martir in en daarna rechts de Calle Dr.
Vila Barberà in voor lekkere koffie 9 . Loop terug en wandel door tot je bij Plaza Pintor
Segrelles aankomt. Aan dit plein vind je een leuk eetcafé 10 , een opvallend rood gebouw 11
en een populaire lunchroom 12 . Ga een klein stukje terug en loop links Calle Albacete in 13 .
Ga bij Calle Pintor Benedito linksaf en na het hotpot-restauant 14 direct weer rechts. Bij Gran
Vía Ramón y Cajal ga je links voor een milieuvriendelijk boek 15 en daarna links de Calle del
Historiador Diago in 16 . Buig rechtsaf de Calle Bon Orde in en zie links de voormalige
markthal 17 liggen. Ga verderop rechts de Calle Àngel Guimerà in. Steek de Gran Vía
Fernando Catòlico over en wandel het park in 18 19 . Loop door het MuVIM 20 heen en ga
direct linksaf voor een winkel met Valenciaanse klederdracht 21 . Ga links en rechts, aan de
linkerkant vind je het zijdemuseum 22 . Vervolg de route door de Calle Vinatea en buig aan het
einde rechtsaf naar de Calle del Maldonado. Ga aan het einde links de Calle del Pie de la Cruz
in. Aan het Plaza Juan de Villarrasa ligt een goed Italiaans restaurant 23 . Ga verder door de
Calle Santa Teresa, bij Radio City 24 is 's avonds een goede flamencoshow. Ga rechts
de Calle Carda in voor een Latijns-Amerikaans restaurant 25 . Loop terug en vervolg je weg
door Calle Murillo. Ga bij Calle Carrasquer rechtsaf en vervolgens links de Calle del Quart in
om een typisch Valenciaans rijstgerecht te proeven 26 . Iets verderop is een oude stadspoort
27 . Ga rechts Calle Guillem de Castro in voor twee interessante musea 28 29 . Loop een

stukje terug maar dan aan de andere kant van de weg. Sla rechtsaf en daarna weer links voor
een flamencobar 30 en een kattencafé 31 . In de eerste zijstraat links kun je mooie vintage
kleding uit Amerika scoren 32 . Ga terug en loop verder door de Calle del Turia. Ga rechts de
Calle del Quart in voor een bezoek aan de botanische tuin 33 . Steek de Gran Vía Fernando
Catolico over en ga rechts Calle del Norte in voor heerlijke tapas 34 . Aan het einde van de
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1 MUSEO TAURINO - LEUK OM TE DOEN

Museo Taurino is een klein museum met een tentoonstelling van attributen die worden
gebruikt voor het stierenvechten, en afbeeldingen van stierenvechters. Deze macho’s in
strakke pakjes zijn in Spanje echte helden. Hoewel de traditie langzaam aan het verdwijnen is,
zijn er nog steeds opleidingen waar jonge stierenvechters worden opgeleid. Vanuit het
museum heb je toegang tot de arena.
pasaje doctor serra 10, www.museotaurinovalencia.es, +34()-963883738, mrt-aug ma & zo
10.00-14.00, di-za 10.00-19.00, sep-feb ma & zo 10.00-14.00, di-za 10.00-18.00, entree € 2,
metro 3, 5, 9 xàtiva, bus 6, 7, 8, 19, 35 xàtiva - marqués de sotelo
2 PLAZA DE TOROS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Of je nu wel of niet van stierenvechten houdt, het Plaza de Toros (de arena) is
architectonisch een interessant gebouw. Het is gebouwd tussen 1850 en 1860 in
neoklassieke stijl, naar een ontwerp van Sebastián Monleón Estellés. Met zijn vier galerijen en
384 symmetrische bogen moest het een verkleinde versie van het Colosseum in Rome
worden. Naast de stierengevechten, die vaak tijdens de julifeesten en met de Fallas
plaatsvinden, zijn er concerten van grote artiesten. Er is plaats voor zo’n 20.000
toeschouwers.
calle xàtiva 28, www.torosvalencia.com, zie website voor tijden en prijzen, metro 3, 5, 9
xàtiva, bus 6, 7, 8, 19, 35 xàtiva - marqués de sotelo
3 ESTACIóN DEL NORTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het heeft elf jaar geduurd voordat het spectaculaire Estación del Norte in 1917 af was. Het
station, een ontwerp van Demetrio Ribes, is een van de beste voorbeelden van het
Valenciaans modernisme. Het is ontworpen om een onvergetelijke indruk te maken op de
reizigers. De centrale hal is versierd met mozaïek. Op de muren kun je in verschillende talen
‘goede reis’ lezen. Ook zijn er muren met beschilderde tegels. Daarop zijn bijvoorbeeld
vrouwen te zien met manden vol sinaasappelen. De houten loketten die je ziet bij
binnenkomst zijn origineel en al in gebruik sinds de opening van het station.
calle xàtiva 24, +34()90-2240202, ma-za 3.45-23.55, zo 6.00-23.55, metro 3, 5, 9 xàtiva, bus 6,
7, 8, 19, 35 xàtiva - marqués de sotelo
4 CHINATOWN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Valencia heeft zijn eigen Chinatown, dat je duidelijk kunt herkennen aan de vele
uithangborden met Chinese tekens. In een klein stuk van de stad vind je hier een grote
concentratie van allerlei Aziatische zaken. Denk aan traditionele Chinese restaurants, ramenen hotpot-restaurants, bars, nagelstudio’s, kappers, kledingzaken en supermarkten met een
uitgebreid assortiment aan Aziatische producten.

calle de pelayo 1, metro xàtiva, bus 7, 9, 10, 11, 28, 60, 62, 63, 67
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5 PELAYO GASTRO TRINQUET - ETEN & DRINKEN

Pelayo Gastro Trinquet was vroeger het clubhuis van de lokale vereniging voor
pelota valenciana, een balsport die lijkt op het Friese kaatsen. Nu is de ruimte omgetoverd tot
een mooie luxe bistro waar je heerlijk kunt eten. Heb je geluk, dan kun je een training of een
wedstrijdje pelota zien, want de sporthal achterin is nog steeds in gebruik.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

calle pelayo 6, www.pelayogastrotrinquet.es, +34()-963514156, ma-do 9.00-17.00 &
20.00-1.30, vr-zo 9.00-0.30, lunchmenu € 18, metro xàtiva, bus 5, 73, 81

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.

6 RESTAURANTE CHINO MIN DOU - ETEN & DRINKEN

Restaurante Chino Min Dou is een traditioneel Chinees restaurant met een goede prijskwaliteitverhouding. Ook Chinezen zelf komen hier graag. Op de kaart staan meer dan 150
gerechten uit de Kantonese keuken, waaronder klassiekers als pekingeend, zoetzure kip en
dumplings. Er is ook veel keuze voor vegetariërs.
calle de pelayo 31, www.restaurantechinomindou.es, +34()-960069341, ma-za 12.00-1.00, zo
12.00-23.00, € 15, metro xàtiva, bus 7, 9, 10, 11, 28, 60, 62, 63, 67
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7 HIPER ASIA - SHOPPEN

Hoogen, Hans Zeegers

Hiper Asia is een feest voor iedereen die van Aziatisch koken houdt. In de schappen van deze

LAATSTE UPDATE

grote Aziatische supermarkt vind je niet alleen producten uit China, maar ook uit Thailand,

2022-04-05 16:09:53

Indonesië, Vietnam, Japan en India. Het aanbod is enorm en varieert van specerijen, sausjes,
drankjes, rijst, noedels, snoep en chips tot verse groenten, kruiden, vis en vlees. Je kunt er
ook non-foodartikelen als servies en rijstkokers kopen.

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.

calle de bailén 7, www.hiperasia.eu, dagelijks 10.00-21.30, metro bailén, bus 63
8 ESTACIóN JOAQUíN SOROLLA AVE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Estación Joaquin Sorolla AVE dateert van 2010 en is vernoemd naar de Spaanse
schilder Joaquín Sorolla. Dit is het station waar de hogesnelheidstrein AVE vertrekt. Deze trein
brengt je naar Madrid, 350 kilometer verderop, en doet dat in slechts 1 uur en 40 minuten.

LOCAL

Check de website voor aanbiedingen, je kunt soms al een enkeltje voor 7 euro krijgen.
calle san vicente màrtir 171, www.renfe.com, +34()-912432343, ma-zo 5.45-0.00, metro
bailén, bus 63

Achter de grote houten deuren van een voormalige drukkerij vind je Flying Bean Coffee. In
deze hippe koffiebar hebben ze niet alleen lekkere koffie en broodjes. Er is ook een
aparte coworking space met een goede internetverbinding en andere voorzieningen
zoals airco, printers en lockers. Ideaal als je een relaxte plek zoekt om even wat werk te
verzetten.
calle doctor vila barberà 12, www.flyingbeancoffee.com, ma-vr 8.00-18.00, za-zo 9.00-18.00,
koffie met broodje € 5, metro bailén, bus 63

7

FLEUR VAN DE PUT

Je ziet haar regelmatig fietsend 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.
In 2008 verhuisde ze naar Valencia en ze weet inmiddels
alles over de hipste clubs en de leukste winkeltjes. Het Túriapark is haar favoriete plek in de stad.

9 FLYING BEAN COFFEE - ETEN & DRINKEN
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