knip de
stippellijn
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dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Palau de la Música
Jardín del Túria & Gulliver
Museo Fallero
Palau de les Arts Reina Sofía
Contrapunto Les Arts
L’Hemisfèric
Museo de las Ciencias
Assut de l’Or
Al Solito Posto
FitIn Valencia
Saona Alameda
Munich
Las Naves
Bodega La Peseta
La Aduana
Mundo Marino
Veles e Vents
Marina Beach Club
La Pepica
Balneario Las Arenas
Paseando por los Poblados de la Mar
Mercado Cabanyal
Les Borumballes
Ca la Mar
Casa Montaña
Bodega Anyora
Casa Guillermo
La tienda de Gemma
Optica Meseguer
Casas del Cabanyal
La Fabrica de Hielo
Bodega La Pascuala
La Girafe
La Más Bonita

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.70 km)

ciutat de les arts i les
ciències & poblats marítims

Start bij Palau de Musica 1 . Wandel door het Turiapark 2 in de richting van de zee. Verlaat

OVER DE ROUTE

restaurant Contrapunto 5 vindt. Loop vervolgens naar de bioscoop 6 en loop door het

Aan het einde van het stadspark Túria, al bijna bij de zee, zie je de moderne architectuur van
Calatrava. Je komt bij de haven en het strand, waar in het verleden veel grote
sportwedstrijden zijn gehouden, zoals de Formule 1 en de America’s Cup (zeilwedstrijd). Het
voormalige vissersdorp El Cabanyal straalt nog het authentieke Spaanse leven uit, met oude

bij het Museo Fallero 3 de rivierbedding. Steek na het museumbezoek weer over en loop
naar het Palau de les Arts 4 . Daal de trap af en loop om het gebouw heen waar je het

wetenschapsmuseum 7 . Ga rechts voor nog meer mooie gezichtspunten en verlaat daar de
rivierbedding weer. Boven ga je links de brug over 8 . Na de brug volg je linksom de rotonde.
Evenwijdig aan de rivierbedding kun je linksaf gaan voor een lunch 9 of 10 en voor sportieve

mannetjes aan de bar van de buurtkroeg en dames die op de markt roddelen over de buren.

activiteiten 11 . Vervolg de route door terug te lopen naar de rotonde en loop door het

DE WIJKEN

winkelcentrum. Op de begane grond aan de linkerkant zit Munich 12 . Vervolg de wandeling

Een groter contrast is haast niet denkbaar: de moderne architectuur van de Valenciaanse
architect Santiago Calatrava in Ciutat de les Arts i les Ciències (Stad van Kunst en
Wetenschappen) naast het oude vissersdorp El Cabanyal in Poblats Marítims. Deze twee
verschillende werelden geven goed het enorme verschil tussen arm en rijk in de stad weer.

door Calle Menorca en ga rechtsaf bij Avenida Baleares. In Calle Juan Verdeguer ligt aan je
rechterhand Las Naves 13 . Loop door tot Calle de Bello en ga hier links. Steek Avenida de
Puerto over en loop rechts de straat in, met aan de rechterkant La Peseta 14 . Loop door tot
Calle de Fransesc Cubells en ga daar rechts. Steek de rotonde over tot aan het water en ga

Ciutat de les Arts i les Ciències is een gebied waar wetenschappen en kunst samenkomen.
Kunst in de vorm van opera, beeldenexposities en architectuur. Wetenschappen in het
wetenschapsmuseum en in de zonnewijzers buiten. De wijk eromheen is zo’n vijftien jaar oud
en hier wonen vooral de rijkere Valenciaanse gezinnen met kinderen in moderne
appartementencomplexen met garage, zwembad en sportgelegenheid.

daar links. Links verscholen onder een grote boom kun je tapas eten 15 . Verderop ligt de
catamaran vaak al klaar om uit te varen 16 . Loop naar het moderne gebouw Veles e Vents en
ga voor het uitzicht naar boven 17 . Loop over de pier langs de restaurants en ga aan het einde
via de houten trappen naar beneden. Tussen de pier en het strand ligt de Marina Beach Club

In Poblats Marítims, de wijk aan het strand, lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Dit is ook

18 . Ga verder richting de boulevard 19 . Ga na hotel Las Arenas 20 naar links en loop daar de

letterlijk gebeurd door een politiek spel waarbij twee partijen tegenover elkaar staan. De ene
partij wil nieuwe ontwikkelingen en een weg doortrekken vanaf de stad naar het strand. De

wijk in. Volg de Avenida Mediterráneo 21 helemaal tot aan de markt van Cabanyal 22 . Loop

andere partij houdt dit (gesteund door Europa) al jaren tegen, omdat hiervoor een gedeelte van

terug door Avenida Mediterráneo en ga rechts de Calle del Rosario in, waar links het

een monumentale wijk gesloopt dient te worden. Sommige delen van de wijk zijn dan ook
vervallen. Er zijn veel oude vissershuizen met gevels die met mozaïek betegeld zijn. De

antiekwinkeltje 23 ligt. Ga direct links en op de hoek ligt Ca La Mar 24 . Ga naar rechts in Calle

bewoners zijn oude vissersfamilies, zigeuners, hippe kunstenaars en Noord-Europese
immigranten. Deze bontgekleurde wijk is in opkomst door vele nieuwe initiatieven als
restaurants, winkels en ateliers. Na een recente wisseling van de Valenciaanse bestuurders is
de verwachting dat hier de komende jaren grote veranderingen zullen gaan plaatsvinden.

WEINIG TIJD

Museo de las Ciencias + Paella eten bij La Pepica + L’Hemisfèric + Mercado Cabanyal +
Veles e Vents

del José Benlliure totdat je Casa Montaña 25 op de hoek ziet liggen. Voor de Casa Montaña
ga je naar rechts en iets verder door ligt Bodega Anyora 26 . Loop een stukje terug en ga bij
Calle del Rosario naar rechts, dan de tweede afslag naar links en hier ligt Casa Guillermo 27
op de hoek. Loop Calle del Progreso in en sla rechtsaf Calle Justo Vilar in. Op de hoek met
Calle Barraca zit een kledingzaak 28 . Loop door tot Calle de la Reina en ga hier linksaf 29 30 .
Sla bij Calle de los Pescadores rechtsaf. Loop door tot Calle de Pavía en ga daar links. Aan de

linkerkant ligt La Fabrica de Hielo 31 . Bij Calle Pintor Ferrandis naar links en dan Calle Doctor
Lluch weer naar rechts. Aan de linkerkant 32 en daarna terug naar de boulevard en het strand.
Waar het stadsstrand van Valencia eindigt, begint het strand van Patacona. Sluit de wandeling
af met een drankje en hapje 33 of 34 .
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1 PALAU DE LA MúSICA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De musici en operazangers zijn hier vaak voor en na de voorstelling te vinden.

Palau de la Música is het concertgebouw van Valencia. Sinds 1987 hebben in dit bijzondere
gebouw al veel grote musici opgetreden. Soms zijn er gratis concerten van het Valenciaans
Orkest. Achter het gebouw, in de voormalige rivierbedding, worden rond de grote fontein
openluchtvoorstellingen gehouden, zoals klassieke concerten of films in de tijdelijke
openluchtbioscoop.
paseo de la alameda 30, www.palaudevalencia.com, dagelijks 10.30-13.30 & 17.30-21.00,
entree gebouw gratis, zie website voor voorstellingen, metro alameda, bus 1, 2, 3, 4

palau de les arts reina sofia, avenida del profesor lópez piñero 1,
restaurantecontrapuntolesarts.com, +34()-675365474, ma-do 12.00-0.00, vr-za 12.00-2.00, zo
12.00-17.00, € 16, bus 1, 19, 25
6 L’HEMISFèRIC - BEZIENSWAARDIGHEDEN

L’Hemisfèric wordt ook wel ‘het oog der wijsheid’ genoemd. De buitenste schil kan open. In
het donker, met de lampen aan, zie je een mooie spiegeling in het water. In de binnenste bol
is een IMAX-bioscoop. Ook dient het als een planetarium: dan wordt de sterrenhemel op het

2 JARDíN DEL TúRIA & GULLIVER - LEUK OM TE DOEN

Waar ooit de rivier de Túria liep, ligt nu een multifunctioneel park, Jardín del Túria. Het park
is 9 kilometer lang en herbergt diverse sportvelden, een dierentuin en speeltuinen, zoals
Gulliver waar een aangespoelde reus ligt vastgebonden op de grond. De kinderen, ofwel de
lilliputters, kunnen de reus beklimmen via touwen en er weer vanaf glijden via zijn riem en
schoenen.
tussen puente angel custodio en puente del reino, dagelijks sep-jun 10.00-20.00, jul-aug
10.00-14.00 & 17.00-21.00, entree gratis, metro alameda, bus 1, 19

scherm geprojecteerd.
in jardín del túria bij puente de monteolivete, www.cac.es, +34()90-2100031, dagelijks
11.00-21.00, entree € 8,80, bus 1, 13, 15, 19, 35, 95
7 MUSEO DE LAS CIENCIAS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het gebouw van het wetenschapsmuseum, Museo de las Ciencias, lijkt op een geraamte
van een walvis. Het is een interactief museum voor kinderen, maar is ook erg interessant voor

3 MUSEO FALLERO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Las Fallas is het grootste feest van Valencia. In grote hallen worden huizenhoge poppen
gemaakt van hout en papier-maché. Tijdens de feesten staan deze op pleinen en kruispunten.
De Fallas-clubs vieren hier een feest omheen en verbranden de bouwwerken tijdens de finale
op 19 maart. Om een idee te krijgen van dit spectaculaire feest, kun je terecht in het Museo
Fallero.

volwassenen. Door zelf experimenten uit te voeren, leer je spelenderwijs van alles over
wetenschap.
in jardín del túria bij puente l’assut de l’or, www.cac.es, +34()90-2100031, dagelijks
10.00-19.00, ’s zomers 10.00-21.00, entree € 8, bus 1, 13, 15, 19, 35, 95
8 ASSUT DE L’OR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In Valencia is de moderne brug Assut de l’Or vanwege zijn vorm beter bekend als El

plaza de monteolivete 4, www.fallas.com, +34()96-3525478, ma-za 10.00-19.00, zo

Jamonero (‘de hamstandaard’). Het is een van de vijf bruggen die de architect Calatrava over

10.00-14.00, entree di-vr € 2, za-zo gratis, bus 14, 15, 18, 35, 95

de voormalige rivierbedding heeft aangelegd. Met 125 meter is dit meteen ook het hoogste
punt van de stad. De brug verslaat daarmee de Torre de Francia (115 meter) en het Melia

4 PALAU DE LES ARTS REINA SOFíA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hotel (118 meter).
pont l’assut de l’or, bus 1, 19, 95

Palau de les Arts Reina Sofía is het paradepaardje van de inmiddels wereldberoemde
architect Santiago Calatrava. Het gebouw, geopend in 2005, is zo’n 75 meter hoog. Met twee
zalen met ruim 1400 zitplaatsen en twee kleine zalen is dit het grootste operahuis van Europa.
Iedere dag zijn er Engelstalige rondleidingen.
avenida del professor lópez piñero 1, www.lesarts.com, +34()96-1975804, rondleiding ma-za
10.45, 12.00, 13.30, 15.45, 17.00, zo 10.45, 12.00, 13.30, € 10,60, metro alameda, bus 19, 35,
95, 40

9 AL SOLITO POSTO - ETEN & DRINKEN

De woonwijk waar het Italiaanse restaurant Al Solito Posto zich bevindt, is nu zo’n 15 jaar
oud en tegelijk gebouwd met de Ciutat de les Arts i les Ciències. De bewoners zijn hier over
het algemeen van internationale en welgestelde komaf. Het restaurant met bakkerij heeft
heerlijk brood en goede pizza’s. Vraag ook naar het leuk geprijsde en afwisselende dagmenu.
paseo de la alameda 49, www.alsolitoposto.es, +34()-963614340, dagelijks 8.00-0.00, € 10,
bus 1, 35

5 CONTRAPUNTO LES ARTS - ETEN & DRINKEN

Het restaurant Contrapunto Les Arts is een verlengde van de architectuur van Santiago
Calatrava en is deel van het gebouw Palau de les Arts Reina Sofía. De inrichting is strak, maar
tegelijkertijd knus. De gerechten zijn stuk voor stuk plaatjes om te zien en heerlijk om te eten.
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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 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.
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