
VALENCIA	  

Valencia	  is	  de	  op	  twee	  na	  grootste	  stad	  van	  Spanje	  en	  is	  
een	  bezoek	  van	  meer	  dan	  3	  dagen	  zeker	  waard.	  De	  stad	  
is	  vanaf	  Totana	  binnen	  4	  uur	  met	  de	  trein	  bereikbaar.	  

	  

Bezienswaardigheden	  

Valencia	  heeft	  veel	  mooie	  parken	  en	  tuinen,	  
waaronder	  Jardín	  de	  Monforte.	  	  

Op	  de	  plek	  waar	  vroeger	  de	  rivier	  Turia	  stroomde,	  
vindt	  men	  nu	  o.a.	  andere	  het	  befaamde	  “Ciudad	  de	  
las	  Artes	  y	  Ciencias”	  oftewel	  de	  Stad	  van	  kunsten	  en	  
wetenschappen.	  Dit	  culturele	  centrum	  El	  Museu	  de	  
les	  Ciències	  Príncipe	  Felipe	  bestaat	  uit	  een	  

wetenschaps-‐museum,	  een	  IMAX-‐theater,	  het	  grootste	  aquarium	  van	  Europa,	  
vele	  exposities,	  sportvoorzieningen	  etc.	  

	  

Valencia	  heeft	  een	  zeer	  gevarieerd	  stadsbeeld	  door	  de	  vele	  culturen	  die	  in	  de	  
stad	  hebben	  geleefd.	  Een	  van	  de	  mooiste	  gotische	  gebouwen	  van	  de	  stad	  is	  
de	  La	  Lonja	  de	  la	  Seda,	  met	  daarnaast	  de	  Mercado	  
Central	  en	  de	  kerk	  Iglesia	  de	  los	  Santos	  Juanes.	  
Andere	  opvallende	  gebouwen	  zijn	  de	  Mercado	  de	  
Colón	  en	  het	  station	  Estación	  del	  Norte.	  

De	  wijk	  Eixample,	  lijkt	  een	  echt	  openluchtmuseum	  
vol	  met	  art	  nouveau-‐architectuur.	  	  Van	  de	  muur	  die	  
tot	  de	  19e	  eeuw	  de	  historische	  stad	  beschermde	  is	  
niet	  meer	  over	  dan	  de	  “Torres	  de	  Quart”	  en	  de	  
“Torres	  de	  Serranos”.	  Deze	  laatste	  toren	  werd	  niet	  
afgebroken	  toen	  de	  stadsmuur	  werd	  weggehaald,	  omdat	  ze	  dienst	  deed	  als	  een	  
gevangenis.	  De	  Torres	  de	  Quart	  had	  een	  defensieve	  functie.	  	  	  

	  

Op	  het	  plein	  Plaza	  de	  la	  Vírgen,	  vindt	  men	  
het	  Palau	  de	  la	  Generalitat,	  de	  Basílica	  de	  la	  
Virgen	  de	  los	  Desamparados	  en	  de	  Kathedraal	  
van	  Valencia	  met	  de	  klokkentoren	  die	  
bekendstaat	  als	  “El	  Miguelete”.	  	  



In	  de	  oude	  binnenstad	  vindt	  men	  verder	  talloze	  sfeervolle	  terrasjes	  in	  de	  
gezellige	  straatjes	  en	  op	  pleinen,	  waar	  men	  o.a.	  kan	  genieten	  van	  de	  overheer-‐
lijke	  paella	  Valenciana.	  

	  

Beroemd	  festival!	  

Las	  Fallas	  (Catalaans:	  Les	  Falles)	  is	  in	  Spanje	  een	  nationaal	  bekend	  festival,	  dat	  
duurt	  vanaf	  1	  maart	  tot	  19	  maart.	  Traditioneel	  wordt	  het	  feest	  afgesloten	  in	  de	  
nacht	  van	  19	  maart	  ter	  ere	  van	  Sint-‐Jozefsdag,	  hetgeen	  honderdduizenden	  
mensen	  uit	  heel	  Spanje	  trekt.	  

Elke	  buurt	  van	  de	  stad	  heeft	  haar	  eigen	  ‘festivalorganisatie’,	  die	  gedurende	  het	  
gehele	  jaar	  geld	  inzamelt	  d.m.v.	  
het	  houden	  van	  feesten	  en	  
verschillende	  soorten	  paella-‐
diners.	  Met	  het	  geld	  maakt	  elke	  
“Casal	  Faller”	  uiteindelijk	  een	  
‘falla’,	  die	  bestaat	  uit	  een	  enorme	  
pop	  van	  piepschuim	  (of	  van	  
papier	  maché)	  op	  een	  enorm	  stuk	  
karton	  of	  hout	  volgehangen	  met	  
vuurwerk.	  	  

Al	  deze	  ‘fallas’	  vormen	  eerst	  een	  
grote	  parade	  en	  worden	  daarna	  massaal	  afgebrand	  met	  vuurwerk,	  wat	  een	  
spektakel	  en	  enorm	  veel	  lawaai	  oplevert.	  	  Gedurende	  het	  festival	  worden	  elke	  
dag	  om	  14.00	  uur	  op	  het	  stadhuisplein	  de	  zogenaamde	  mascleta's	  
aangestoken.	  Dit	  is	  voornamelijk	  knalvuurwerk.	  Op	  de	  avonden	  worden	  
vuurwerkshows	  gegeven,	  die	  als	  de	  grootste	  ter	  wereld	  gerekend	  kunnen	  
worden.	  Vooral	  de	  'Nit	  del	  Foc'	  (de	  nacht	  van	  het	  vuur	  op	  19/3),	  het	  klapstuk	  
van	  alle	  vuurwerkshows,	  trekt	  ieder	  jaar	  weer	  honderdduizenden	  toeristen	  
naar	  Valencia.	  

	  

Stranden	  

Valencia	  heeft	  net	  als	  Barcelona	  haar	  eigen	  stadsstranden.	  In	  totaal	  gaat	  het	  
om	  bijna	  15	  kilometer	  strand,	  in	  en	  rondom	  het	  Albufera.	  De	  kustlijn	  van	  de	  
stad	  is	  onderverdeeld	  in	  6	  verschillende	  stranden,	  die	  overlopen	  in	  de	  stranden	  
van	  nabijgelegen	  stadjes.	  	  

	  

	  


