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

ROUTE

L’EIXAMPLE

L’EIXAMPLE
1
2
3
4
5
10
11
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
34
36

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Estación del Norte
Plaza de Toros
Museo Taurino
Gondwana Surf Shop
Sendra
Gnomo
Dulce de Leche
Mediterránea de Hamburguesas
Ubik Café
KAUF vintage
Mercado de Ruzafa
ES Collection
Tora Taberna Japonesa
Canalla Bistro
Tulallevas
RiFF
Mercatbar
Lambrusquería
La Flamenca
Mercado Colón
Cristina Store
El Patriarca
La Nau
Palacio del Marqués de dos Aguas
Bancaja Centro Cultural

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.70 km)

l’eixample

Begin de wandeling bij het hoofdstation 1 . Ernaast ligt de arena 2 . Iets voorbij de arena kun

OVER DE ROUTE

Taurino 3 . Steek aan het eind van de passage over en ga links Calle Castellón in. Steek de

Op enkele mooie monumenten en musea na, is het in deze wandeling juist te doen om de
leuke winkeltjes, restaurants en het beleven van de wijken. Spanjaarden ontmoeten elkaar in

je aan de Calle Xàtiva rechts een overdekte passage in. Daar is aan de rechterkant Museo

Gran Vía over en ga hier rechts 4 . Sla bij Calle Sueca linksaf en vind de winkeltjes 5 en [6].

een bar, gaan ergens eten of naar een voorstelling en sluiten de avond af in een van de vele
bars of clubs die de buurt rijk is.

Op de hoek aan de overkant drink je een glaasje vermout (7) en iets verder door een biertje

DE WIJKEN

rechterkant vind je Dulce de Leche 11 . Loop veder door en neem links Calle Literato Azorín. In

Eixample is zo’n uitbreidingswijk. In het begin van de 20e eeuw werd er in Spanje veel
gebouwd in de modernistische stijl, bij ons beter bekend als art nouveau. Je kunt deze
gebouwen herkennen aan de plantmotieven in ornamenten en in de gevels. Het centraal
gelegen station Estación del Norte is een mooi bewaard gebleven voorbeeld van het
modernisme.
Het station ligt aan de rand van de buurt Ruzafa. Tot voor kort werd er weinig aandacht

(8). Ga de eerste rechts voor een kop koffie (9) en dan links Calle Cuba in 10 . Verderop aan de

de eerste straat links kun je vegetarisch (12), tapas (13) of een lekkere hamburger 14 eten.
Vervolg de route door Calle Literato Azorín. Hier vind je Ubik Café 15 . Ga de eerste afslag
linksaf voor vintage bij KAUF 16 en ga bij Calle Denia naar rechts voor meer vintage [17]. Loop
door tot het kruispunt en ga hier rechtsaf Calle Ruzafa in. Bij een volgend kruispunt houd je
rechts aan en loop je Calle Doctor Lanzete in waar je de grote markthal 18 al ziet liggen. Loop

besteed aan deze buurt. Het waren vooral Afrikaanse immigranten en Chinezen die hier

hier doorheen en aan de andere kant ga je eerst rechts voor zwemkleding 19 en vervolg de

woonden en winkeltjes openden. Het gebied heeft de laatste jaren echter sterk aan
populariteit gewonnen en is op dit moment de hipste buurt van Valencia. De vintage

route weer de andere kant op door Calle Pedro III el Grande. Ga voorbij het Japanse restaurant
20 linksaf Calle Doctor Sumsi in en ga de eerste links voor Canalla Bistro 21 . Loop iets terug,

winkeltjes, woonwinkels en galeries van jonge kunstenaars liggen tussen fusionrestaurants,
koffietentjes, sushibars en theaters.

steek Avenida del Regne de Valencia over en loop Calle Martí in 22 . Neem Calle del Conde de

Canovas is een buurt met een aantal goede restaurants en bars. Hier zitten de mensen in het

Altea 23 . Ga links en direct weer links voor restaurant Gaspar (24) en loop terug door Calle

weekend nog tot laat met een copa (mixdrankje) op het terras. Rond de Mercado Colón zijn

Joaquín Costa voor Mercatbar 25 . Vervolg de route door Calle del Conde de Altea 26 . Sla bij

veel leuke boetiekjes.
Tegen het einde van de wandeling gaan we nog een stukje Ciutat Vella in. Rond de oude
universiteit, Patriarca en het keramiekmuseum zijn veel luxe restaurants, ateliers en winkels
gevestigd. Het is heerlijk om hier doorheen te slenteren en zomaar wat om je heen te kijken.

WEINIG TIJD

Mercado de Colón + Dulce de Leche + Plaza de Toros + Mercado de Ruzafa + Palacio
del Marqués de dos Aguas

Calle Salamanca rechtsaf voor tapas 27 of vervolg meteen de route naar links. Steek de Gran
Vía over en loop door deze straat naar links. Aan de rechterkant staat de witte wijn koud bij
Vinoblanco (28). Ga de eerste rechts en loop door de Mercado Colón 29 . Via Calle Conde
Salvatierra naar Calle Sorní, waar rechts een kinderkledingzaak zit 30 . Vervolg Calle Conde
Salvatierra, steek Calle Colón over en blijf rechtdoor lopen. Ga door het park met het beeld van
Jaime I en dan Calle de la Nave in 31 32 . Op dit plein ligt het restaurant Mar d’Avellanes (33)
en aan het einde ga je rechts en meteen weer links. Hier zie je het paleis van de markies 34 .
Ga rechtsaf en bij Calle de la Paz steek je over en vervolgens loop je Calle del Mar in naar
rechts. Aan de rechterkant eet je heerlijk Italiaans (35). Loop verder door en aan de linkerkant

zie je het bankgebouw 36 . De ingang voor de exposities is aan de andere kant. Steek de weg
over naar het park Glorieta {37} voor een welverdiende break op een bankje onder de
gigantische bomen.
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1 ESTACIóN DEL NORTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het heeft elf jaar geduurd voordat het spectaculaire Estación del Norte in 1917 af was. Het
station 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 wanden kun je in verschillende talen ‘goede reis’ lezen. Ook zijn er muren

Javier Sendra is de derde generatie en hij weet nog steeds te verrassen met nieuwe
ontwerpen. De robuuste maar tevens elegante laarzen worden wereldwijd verkocht.
calle sueca 15, www.sendra.com, dagelijks 9.00-21.00, bus 7, 8

met beschilderde tegels. Daarop zijn bijvoorbeeld vrouwen te zien met manden vol
sinaasappelen.
calle xàtiva 24, +34()90-2240202, ma-za 3.45-23.55, zo 6.00-23.55, metro xàtiva
2 PLAZA DE TOROS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Of je nu wel of niet van stierenvechten houdt, het Plaza de Toros, de arena, is een
architectonisch interessant gebouw. Het is neoklassiek, met vier galerijen en 384
symmetrische bogen. De arena is ontworpen door Sebastián Monleón Estellés en gebouwd
tussen 1850 en 1860. Het moest 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 xàtiva
3 MUSEO TAURINO - LEUK OM TE DOEN

Museo Taurino is een klein museum waar attributen worden tentoongesteld die gebruikt
worden voor het stierenvechten en afbeeldingen van stierenvechters. Deze macho’s in
strakke pakjes zijn in Spanje echte helden. Alhoewel 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, mrt-aug di-za 10.00-19.00, zo-ma
10.00-14.00, sep-feb di-za 10.00-18.00, zo-ma 10.00-14.00, entree € 2, metro xàtiva, bus 5, 14,
19, 62
4 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 &
16.30-21.00, za 10.00-14.00 & 17.00-21.00, metro bailén, bus 2, 3, 19, 40, 79
5 SENDRA - SHOPPEN

Ben je op zoek naar de ultieme cowboylaars? Sendra is een Spaans familiebedrijf uit Albacete,
waar al ruim 100 jaar op traditionele wijze kwalitatief hoogstaande laarzen worden gemaakt.
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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.

NAME

Fleur van de Put
Photography

Vincent van den
Hoogen, Hans Zeegers
LAATSTE UPDATE

2017-12-11 16:39:17
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

NAME

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, 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.
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