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CIUTAT VELLA

Start met een ontbijt

OVER DE ROUTE

het postkantoor

Deze route brengt je langs de bezienswaardigheden in het oude centrum. Tussen de
monumentale panden door word je echter ook door kleine straatjes met leuke winkeltjes,
langs verborgen pleintjes en authentieke tapasrestaurants geloodst. Neem de tijd om een
kerk, de Mercado Central en het postkantoor in te lopen, om zo nog meer te ontdekken.

DE WIJKEN

Het historische centrum van de stad, Ciutat Vella, is in 138 voor Christus gesticht door de
Romeinen. Binnen de voormalige stadsmuren vind je op een vrij beperkte oppervlakte veel
van de highlights van Valencia. In dit deel van de stad kom je dan ook de meeste toeristen
tegen. Van de stadsmuur en de twaalf toegangspoorten zijn slechts twee poorten
overgebleven: de Torres de Quart en de Torres de Serranos.
Al vroeg in de ochtend is er bedrijvigheid in en om de Mercado Central. De stad komt hier tot
leven. Op een terrasje nemen de Spanjaarden een café solo (zwarte koffie) of een espresso
en een tostada, geroosterd brood met verse tomatenpulp, olijfolie en zout. Aan het Plaza del
Ayuntamiento zijn veel kantoren, het stadhuis en het postkantoor Correos. Bij de
kathedraal zijn twee pleinen met leuke terrassen: Plaza de la Virgen en Plaza de la Reina.
Deze terrasjes zijn perfect om met een drankje onderuit te zakken en mensen te kijken.

rechts. Aan de linkerkant zie je het stadhuis al liggen

kunstenaars- en studentenwijk. Op veel gevels zie je streetart van in Valencia bekende
kunstenaars. De ongeschreven regel is dat je van elkaars werk afblijft en zo zijn er veel
prachtige werken zichtbaar. Plaza del Tossal is het middelpunt van de uitgaanswijk in de
oude stad. Hier zitten verschillende leuke bars en verderop in de wijk vind je ook diverse
clubs. Achter de grote, in hout bewerkte deuren van de stadsvilla's gaan vaak
indrukwekkende patio's schuil.

linksaf. Je komt langs een snoepwinkel

langs het stadhuis Calle Sangre in. Bij Calle San Vicente Mártir ga je even links voor
feestkleding

, de route gaat naar rechts. Een stuk verder zit links de bar Sagardi

voorbij deze bar ga je links naar een pleintje

. Net

. Volg de ronding naar rechts en verlaat het

plein bij de eerste mogelijkheid. Ga rechts voor iets lekkers

. Loop terug

en

neem de steeg aan de andere kant van de kerk. Loop door Calle Tapinería en neem de tweede
steeg links

. Ga via Calle Corregería naar Calle Catalans, waar je lekker kunt eten

bij het pleintje links Calle Calatrava in. Loop door tot je de Mercado Central
Calle Cordellats naar La Lonja
Spaanse winkeltjes
fijn terras

. Ga

ziet. Neem

. Ga linksaf Calle Danzas in. Je komt langs twee echt
. Volg de steegjes naar Plaza Tossal. Daar is op een hoek een

. Loop vanaf het plein Calle Caballeros in. Je komt langs het museum van de
en je kunt kleding

en souvenirs

shoppen. Ga op Plaza de la

Virgen rechts om de kathedraal heen. In een steegje ligt LaLola
de hoofdingang van de kathedraal
opgravingen

. Aan Plaza de la Reina is

. Loop eromheen naar het terrein van de

. Rechts in Calle del Almudín is een tapasbar

, de route gaat verder naar

links. Ga rechtsaf Calle del Conde de Almodóvar in voor een drankje

en een hapje

.

Ga na Plaza Nules linksaf en op het volgende plein schuin rechts. In de verte zie je de Torres
de Serranos al

jaar oude botanische stadstuin is meer dan 4 hectare groot en ligt omsloten door muren aan
de rand van Ciutat Vella.

verder naar het Centro del Carmen

Mercado Central + Plaza Redonda + Torres de Serranos + Horchatería Santa Catalina +
Ayuntamiento

. Wandel verder totdat je links Calle de las Barcas

in kunt. Loop door deze straat met statige gebouwen. Steek het plein over en loop rechts

De drukte van de stad staat in een schril contrast met de rust in de Jardí Botànic. Deze 500

WEINIG TIJD

. Aan de overkant van het plein is

. Loop rechts om het postkantoor tot Calle Pascual y Genis en ga daar

tinnen soldaatjes
Voor de betere tapasbar ga je naar de wijk El Carmen. Deze wijk staat bekend als

en verlaat de winkel aan de achterkant. Sla linksaf en dan de eerste

. Loop door Calle de Roteros, sla even linksaf voor tapas

en loop

. Ga links via Calle Alta weer naar de oude stad

. Loop door Calle Corona en ga rechts Calle Beneficencia in. Aan het eind links is het
IVAM

. Volg de Calle de Guillem de Castro naar de stadspoort

. Achter de poort ligt

restaurant Canela
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. Loop terug en volg Calle Quart naar de botanische tuin

.
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HERBOLARIO NAVARRO - ETEN & DRINKEN

SAGARDI - ETEN & DRINKEN

Lunchroom Herbolario Navarro is onderdeel van een winkel met biologische producten. Je
kunt hier sap laten persen van ieder stuk groente of fruit. Wijs aan wat je wilt en het wordt

Bij de Baskische bar Sagardi kun je de hele dag door terecht voor pintxos. Dit zijn sneetjes
brood met iets lekkers erop. De diverse broodjes staan uitgestald op de toonbank. Bij

geperst waar je bij staat. Verser kan niet. Proef de pure producten ook in de taarten, soepen
en broodjes. Gezond eten kan erg lekker zijn!

binnenkomst bestel je een drankje en je krijgt dan een leeg bordje. Hierop kun je zelf broodjes
naar keuze leggen. De stokjes bewaar je en deze reken je aan het einde, samen met de

calle san vicente mártir 63, www.herbolarionavarro.es, ma-vr 9.00-20.15, za 9.30-20.15,
broodje met drankje € 5, metro xàtiva, bus 19, 67

drankjes, af. Boven is een wat duurder restaurant waar je heerlijk vlees en vis van de grill eet.
calle san vicente mártir 6, www.sagardi.com, ma-do 10.00-0.30, vr-zo 10.00-1.00, pintxo €
1,95, bus 4, 6, 8, 9, 11, 16, 28, 70, 71

AYUNTAMIENTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het kolossale gebouw Ayuntamiento is al sinds 1934 in gebruik als stadhuis. Er is een
stadsarchief, de gemeenteraad vergadert hier en als er geen officiële aangelegenheden zijn, is
het open voor publiek. Bewonder binnen de marmeren trap en de balzaal vol spiegels. In het
historisch stadsmuseum, dat hier ondergebracht is, kom je meer te weten over de
geschiedenis van de stad.
plaza del ayuntamiento 1, www.valencia.es, ma-vr 9.00-14.00, entree gratis, metro xàtiva, bus

PLAZA REDONDA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Plaza Redonda (‘het ronde plein’) is omringd door handwerk- en keramiekwinkeltjes. Om de
fontein zitten vaak oudere dames en heren, die ambachten als haken en kantklossen
beoefenen. Het plein is gebouwd in 1840 door Salvador Escrig en enkele jaren geleden
compleet gerenoveerd.
plaza redonda, bus 4, 6, 8, 70, 71

19, 62
HORCHATERíA SANTA CATALINA - ETEN & DRINKEN
CORREOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ook als je geen postzegels nodig hebt, kun je toch even een kijkje nemen in het postkantoor,
Correos. Het is gebouwd tussen 1915 en 1922. Kijk naar boven en je ziet de adembenemende
koepel in neoklassieke bouwstijl, met glas-in-loodramen.
plaza del ayuntamiento 24, www.correos.es, ma-vr 8.30-20.30, za 9.30-14.00, entree gratis,
metro xàtiva, bus 4, 6, 10, 19, 36

Je kunt Valencia niet verlaten zonder een horchata te hebben gedronken. Deze melkachtige
drank wordt gemaakt van aardamandelen, water, suiker, kaneel en een klein beetje
limoenschil. Hierbij eet je een farton. Dat is een deegstengel die je in de drank doopt. Bij
Horchatería Santa Catalina schenken ze dit drankje al sinds 1807. De wanden van de zaak zijn
betegeld met afbeeldingen uit de Valenciaanse geschiedenis.
plaza de santa catalina 6, www.horchateriasantacatalina.com, ma-vr 7.45-21.00, za-zo
7.30-21.30, horchata met farton € 3,55, bus 4, 6, 8, 9, 11, 16, 28, 36, 70, 71

LET'S SWEET - SHOPPEN

Verwen jezelf of de kinderen met de heerlijke snoepjes van Let’s Sweet. Ze zijn niet alleen
onweerstaanbaar lekker, maar ook erg leuk verpakt. Kies een S, M, L of XL pot uit en vul die
met snoep naar keuze. Plak er een sticker op, bijvoorbeeld ‘I love Valencia’, of maak een
persoonlijke opdruk.
calle pascual y genís 8, www.letssweet.es, ma-za 11.00-14.30 & 17.30-21.00, metro colón,
bus 10, 13, 81

GELATERIES ARTESANES LLINARES - ETEN & DRINKEN

De Valencianen zijn echte zoetekauwen. Een ambachtelijk gemaakt ijsje van Gelateries
Artesanes Llinares is dan ook erg populair. Er zijn meer dan 48 verschillende smaken, waarvan
turon favoriet is. Turon is een lekkernij van amandel, die met name met kerst veel wordt
gegeten. Probeer ook eens een hartige smaak als gazpacho.
plaza de la reina 6, www.heladeriasllinares.com, dagelijks 10.00-1.00, 2 bollen € 2,70, bus 4,
6, 8, 9, 11, 16, 28, 70, 71

AGUA DE MAYO - SHOPPEN

Als je op zoek bent naar een feestjurk, dan ben je bij Agua de Mayo aan het juiste adres.
Spaanse dames kleden zich heel chic voor een bruiloft of een avondje uit, en zulke outfits kun
je hier vinden. De zachte pasteltinten zijn perfect voor een voorjaars- of zomerfeest. Ook
verkopen ze leuke bijpassende accessoires, zoals zomerhoedjes en sieraden.
calle san vicente mártir 51, www.aguademayomoda.es, ma-za 10.00-13.30 & 17.30-20.30, bus
7, 27, 81
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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

2016-09-15 09:46:48
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.

LOCAL
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FLEUR VAN DE PUT
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