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Valen cia is de derde stad van Spanje en tege lijk hoofd stad van zowel de pro ‐
vin cie als de auto nome regio met dezelfde naam: Valen cia. De stad ligt aan de
Golf van Valen cia aan de Costa del Aza har. Het kli maat is er mild en aan ge ‐
naam. Niet voor niets ves tig den veel bui ten lan ders, onder wie Engel sen, Duit ‐
sers en Neder lan ders, zich (semi-) per ma nent in de kust plaat sen van de pro vin ‐
cie Valen cia, zoals Denia, Jávea en Benidorm. De stad zelf is typisch Spaans
geble ven en biedt de bezoe ker vele cul tu rele schat ten om te ont dek ken. Maar
dat niet alleen: wie moe is van de vele musea, het prach tige oude cen trum of
het impo sante archi tec to ni sche hoog standje Ciudad de las Artes y las Cien cias,
kan met het zelfde gemak even uit bla zen op de prima zand stran den van de
stad. Een unieke com bi na tie. Tel daar bij op dat Valen cia (nog) een stuk min der
toe ris tisch is dan bij voor beeld Bar cel ona, en de stad kan zich pre sen te ren als
bui ten ge woon aan trek ke lijke bestem ming voor bui ten landse bezoe kers.
 
Met deze gids ont dek je Valen cia in drie wan de lin gen:
1. Het his to ri sche cen trum Bar rio del Car men, dat een sfeer volle men gel moes
van bouw stij len heeft.
2. L’Eixample, gebouwd voor de gegoede bur ge rij, waar de betere res tau rants,
bars en win kels te vin den zijn.
3. De Jar di nes del Turia, de trans for ma tie van rivier tot uniek stads park: de
trots van de stad.
 
De kust, waar de haven en de stran den het medi ter rane Valen cia laten zien,
komt in een apart hoofd stuk aan bod. Even als de omge ving van Valen cia:
Taver nes Blan ques met zijn por se lei nen beel den, het Par que natu ral de l’Albu fera
met zijn onge loof lijke bio di ver si teit, Sagunto met de ruïnes van een ruim twee ‐
dui zend jaar oude ves ting, Xátiva met her in ne rin gen aan de legen da ri sche Bor ‐
gia-fami lie, de aan ge name kust plaats Gan dia  en de  wijn stad  Requena.
 

      
Nienke Ledegang
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Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers.
Zijn er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst ‐
re ge lin gen?
Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ge ‐
lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een e-mail naar: info@ odyssee- 
reisgidsen. nl
 
Updates en aanvullingen
Ga naar odyssee- reisgidsen. nl/ item/ wandelen- in- valencia- updates .

Inhoudsopgave 

Veel plezier met deze Odysseegids,

https://odyssee-reisgidsen.nl/item/wandelen-in-valencia-updates


Een schets van Valencia
Valencia verkennen 7
Odyssee’s aanraders 10
Geschiedenis 11
Wandeling 1 | Barrio del Carmen
Een sfeervolle mengelmoes van bouwstijlen 14
Wandeling 2 | L’Eixample
Wijk van burgerlijke moderniteit 26
Wandeling 3 | Jardines del Turia
Van rivier tot uniek stadpark 32
Langs de kust
Haven, zee en stranden 42
Omgeving van Valencia
Natuur, stadjes en geschiedenis 47
Praktische informatie
Reizen naar Valencia 55
Vervoer in Valencia 56
Overnachten 59
Eten en drinken 61
Praktisch ABC 69
Woordenlijst Spaans 80
Register 82

Kaders
De Borgia-familie: moord, incest en machtsmisbruik 20
Fiesta’s: fallas en ferio de julia 24
Valencia CF 37
Santiago Calatrava 40
Stadsstranden en Beachvolleybal 44
Op weg naar Albufera 50
Zelf paella maken 62
Ricard Camarena: de beste kok van Spanje 66

Inhoudsopgave

 



  



 

 



Fietsen naar Ciudad de las Artes y las Ciencias is een echte aanrader

Valencia is met 791.000 inwoners de derde stad van Spanje en tegelijk
hoofdstad van zowel de provincie als de autonome regio met dezelfde
naam: Valencia. De stad ligt aan de Golf van Valencia, halverwege de
Spaanse Middellandse Zeekust, die hier Costa del Azahar genoemd wordt.
Azahar betekent oranjebloesem en verwijst naar de citrusboomgaarden
waar de regio om bekend staat. Het klimaat is er mild en aangenaam. Niet
voor niets vestigden veel buitenlanders, onder wie Engelsen, Duitsers en
Nederlanders, zich (semi-) permanent in de kustplaatsen van de provincie
Valencia, zoals Denia, Jávea en Benidorm.
De stad zelf is typisch Spaans gebleven en biedt de bezoeker vele culturele
schatten om te ontdekken. Maar dat niet alleen: wie moe is van de vele
musea, het prachtige oude centrum of het imposante architectonische
hoogstandje Ciudad de las Artes y las Ciencias, kan met hetzelfde gemak
even uitblazen op de prima zandstranden van de stad. Een unieke combina‐
tie.
 
De schaal van de stad is pret tig over zich te lijk. In het oude cen trum kun je alles
lopen en dank zij het goede fiets kli maat zijn ook de stran den en nieu were wij ‐
ken bin nen hand be reik. Tel daar bij op dat Valen cia (nog) een stuk min der toe ‐
ris tisch is dan bij voor beeld Bar cel ona, en de stad kan zich pre sen te ren als bui ‐
ten ge woon aan trek ke lijke bestem ming voor bui ten landse bezoe kers. Mede
dank zij de recht streekse vluch ten die prijs vech ters uit voe ren op Valen cia,
weten dan ook steeds meer men sen de stad te vin den voor een week endje weg
of een lan gere vakan tie.

Een schets van Valencia

Valencia verkennen

Huerta
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Valen cia (Valen ciaans: València) ligt in een vrucht bare vlakte die de huerta
(tuin of gaard) genoemd wordt. Deze uit ge strekte en goed bevloeide vlakte
heeft de stad veel eco no mi sche voor spoed gebracht. Met name de sinaas ap pel ‐
teelt is van belang voor de Valen cia nen, en bepa lend voor het land schap
rondom de stad. Overal zie je de citrus bo men en ruik je in het voor jaar de
sinaas ap pel bloe sem. Maar de huerta biedt nog veel meer: katoen, olij ven, rijst,
drui ven, arti sjok ken, vele soor ten groente en aman de len. De zuid kant van de
stad wordt gedo mi neerd door het beschermde natuur park Albu fera (offi ci eel het
Par que Natu ral de l’Albu fera), een lagune van onge veer 6000 hec tare groot,
waar gevist wordt en rijst ver bouwd en waar vogels uit noor de lij ker stre ken in
de win ter hun toe vlucht zoe ken. Een bij zon dere plek, dit zoet-zout wa ter ge bied
op steen worp afstand van de Mid del landse Zee en veelal slechts van het strand
geschei den door een natuur lijke dui nen rij.

De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand.

Valen cia kent een medi ter raan kli maat zoals het zijn moet, met een gemid delde
jaar tem pe ra tuur die boven de 17 gra den ligt. De zomers zijn er heet en de win ‐
ters zacht. In de win ter maan den komt de tem pe ra tuur zel den onder de 10 gra ‐
den. Rege nen doet het er wei nig, hoog uit in okto ber of aan het begin van de
lente. Maar als het dan regent, dan kan het ook met bak ken uit de lucht val len.
Daar is de stad niet op bere kend. Zeker de laat ste jaren zien we steeds vaker
beel den van onder ge lo pen stra ten en horen we ver ont rus tende berich ten over
dode lijke slacht of fers.
Toch zijn dit de uit zon de rin gen die de regel beves ti gen: het voor- en najaar
zijn in Valen cia door gaans heel aan ge naam, tem pe ra tu ren kun nen nog rus tig
oplo pen tot 25 gra den of meer. Het is daar mee direct ook de beste tijd van het
jaar om naar Valen cia te rei zen.

Hoe wel alle Valen cia nen het Cas til li aans (het ‘gewone’ Spaans) beheer sen, is
het valen ciano even eens een erkende taal. De taal is afge leid van het Cata laans.
In de afge lo pen eeu wen was het Valen ciaans afwis se lend ille gaal en legaal, tot
het in 1982 erkend werd als officiële taal. Dat is de reden dat bij voor beeld
straat naam bord jes in de stad altijd in twee talen opge steld zijn. Niet te min is
het Valen ciaans vooral een taal van het ‘plat te land’ en wordt in de grote stad
over heer send Spaans gespro ken. Daarom han te ren we in deze gids de Spaanse
schrijf wijze, behalve wan neer er geen Spaans alter na tief voor het Valen ciaans
voor han den is.

Huerta

Weer in Valencia

Taal
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Het Palau de la Música heet in Valen cia bij voor beeld echt het Palau de la Música
en niet het Pala cio de la Música, zoals in veel andere Spaanse ste den.

In de stad Valen cia wonen 791.000 men sen, de stad plus peri fe rie telt onge ‐
veer 1,8 mil joen inwo ners. Cij fers van het Spaanse bureau voor de sta tis tiek
laten zien dat 10 pro cent van de stads be vol king een niet-Spaanse afkomst heeft.
Euro pe a nen, Latijns-Ame ri ka nen en Marok ka nen vor men het groot ste deel van
de bevol king.
De eco no mie van Valen cia is, net als de rest van Spanje, aan het begin van deze
eeuw zwaar getrof fen door de cri sis. Vooral de eens bloei ende bouw sec tor,
waarin veel Valen cia nen werk zaam waren, is com pleet onder uit ge gaan. Tal ‐
loze nieuw bouw pro jec ten zijn afge bla zen en veel bouw be drij ven zijn fail liet
gegaan. Inmid dels begint de stad op te krab be len uit dit diepe dal. En ook op
andere ter rei nen gaat het goed met Valen cia. Het toe risme in de stad zit onmis ‐
ken baar in de lift, al gooide de corona cri sis recent roet in het eten.
Het gemeen te be stuur doet er alles aan de stad aan trek ke lijk te maken voor
bezoe kers uit met name Noord-Euro pese lan den. Dit soms tot erger nis van de
Valen cia nen, die lie ver zagen dat over heids geld gesto ken zou wor den in beter
onder wijs en betere huis ves ting. De oplet tende toe rist zal in het oude cen trum
van Valen cia, waar veel appar te men ten ver huurd wor den aan toe ris ten, regel ‐
ma tig span doe ken en andere vor men van pro test tegen deze niet te stui ten
opmars van het toe risme tegen ko men. De Valen cia nen hou den de bin nen stad
lie ver voor zich zelf!
Van ouds her wer ken veel Valen cia nen in het mid den- en klein be drijf. Zeker de
tex tiel sec tor, ambach te lijke pro duc tie en de land bouw, en dan met name de
sinaas ap pel teelt, ver schaf fen veel kleine onder ne mers hun inko men. Vrij wel
heel Europa blijft een dank bare afzet markt voor de citrus vruch ten uit de streek.

Bevolking

Odyssee’s aanraders
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Plaza de la Reina

▪ Plaza de Ayuntamiento
▪ Plaza de la Reina
▪ Plaza de la Virgen
▪ Plaza Redonda
▪ Calle Caballeros
▪ Paseo Marítimo

▪ Museo de Bellas Artes
▪ Instituto Valenciano de Arte
Moderno
▪ Museo Nacional de Cerámica
▪ Museo de les Ciències in de
Ciudad de las Artes y la Ciencias

▪ La Seu (Colegiata de Santa María de Gandía), de kathedraal
▪ Basilica Virgen de los Desamparados

 

▪ Ciudad de las Artes y las Ciencias
▪ Plaza de Toros
▪ Estación del Norte
▪ Mercado Central
▪ Mercado de Colón
▪ Lonja de la Seda
▪ Torres de Quart
▪ Torres de Serranos

▪ Jardines del Turia
▪ Parque Viveros
▪ Parque Central

▪ Fietsen door de Turia
▪ Rondvaart door Albufera
▪ Fallas in maart
▪ Paella eten
▪ Tribunal de las Aguas op donderdag klokslag 12 uur

Odyssee’s aanraders
Straten en pleinen

Musea

Kerken

Torres de Serranos

Bijzondere gebouwen

Parken

Gevarieerd

Geschiedenis
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