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ROUTE 1 > CIUTAT VELLA p. 18
Dit is het historisch centrum. Aan de grote pleinen liggen 
mooi gerestaureerde kerken en paleizen. De smalle straatjes 
van de buurt El Carmen zijn versierd met streetart.

ROUTE 2 > L’EIXAMPLE p. 38
Deze wijken bieden je volop variatie. Ruzafa is de hippe 
buurt, Canovas is chiquer, Colón is het winkelgebied en 
Alameda staat voor heerlijk buiten eten onder de palmen.

ROUTE 3 > CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES & 
 POBLATS MARÍTIMS p. 58
Aan de ene kant zie je de moderne architectuur van Calatrava en aan de 
andere kant Poblats Marítims met het strand, de haven en het authentieke 
vissersdorp El Cabanyal.

ROUTE 4 > BENIMACLET & UNIVERSITAT p. 78
Het dorpse karakter is nog zichtbaar in de straten van 
Benimaclet. De wijk is met name tegen de avond en in 
de nacht levendig door de studenten die overdag aan de 
aangrenzende universiteit studeren.
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Feel the history

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Je ziet haar regelmatig 
fietsend 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.
In 2008 verhuisde ze 
naar Valencia en ze 
weet inmiddels alles 
over de hipste clubs en 
de leukste winkeltjes. 
Het Túria-park is haar 
favoriete plek in de stad.

LOCAL

Valencia

Eigenaar  
Fitin Valencia

Fleur van de Put

Best tips ever!
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TIME TO MOMO IN VALENCIA

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurants, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijnwinkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR VALENCIA!

Jij gaat Valencia ontdekken! Die fijne stad aan de kust met een mooie mix van
historische gebouwen en moderne architectuur. Met driehonderd dagen zon 
per jaar kun je hier bijna altijd buiten genieten van het stadsleven. Eet een 
uitgebreide paella-lunch op het terras en drink een agua de Valencia op een van 
de vele pleinen van de stad. Bezoek Romeinse opgravingen of juist de moderne 
gebouwen van Ciutat de les Arts i les Ciències. Pak de fiets naar de haven en 
het strand en eindig je dag met je voeten in het zand. Genieten kan in Valencia in 
elke wijk. Wij laten je zien waar.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met 
onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, winkels en 
bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag komen 
en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen. 
 
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald: niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo-app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en een selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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PRAKTISCH

Met de vier routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route 
maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgege-
vens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde 
prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de 
reguliere tarieven; eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

GOED OM TE WETEN

Het Spaanse levensritme verschilt nogal van wat we in Noord-Europa gewend 
zijn. De winkels zijn in Valencia over het algemeen geopend tussen 10.00 en 
14.00 uur. Dan sluiten ze voor de siësta en om 17.00 uur gaan ze weer open tot  

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN
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ongeveer 21.00 uur. Steeds meer winkels blijven de hele dag open, vooral in de 
buurt van de grote warenhuizen (zoals El Corte Inglés). Deze zijn ook vaak op 
zondag open. De rebajas is de uitverkoop en die is twee keer per jaar: vanaf 7 
januari en eind juni.

De lunch is in Spanje de belangrijkste maaltijd van de dag. De meeste restaurants 
zijn daarom zowel tussen de middag als ’s avonds open. Tussen de middag wordt 
er warm gegeten van 14.00 tot 16.00 uur; restaurants serveren dan vaak goedkope 
driegangenmenu’s, het menú del día. ’s Avonds openen de restaurants pas rond 
20.30 uur. Er is vaak geen vaste sluitingstijd, maar de keuken sluit rond midder-
nacht. Tip: reserveren is aan te raden, zeker in het weekend.

Eten is voor de Spanjaarden een belangrijk onderdeel van het leven, waar je 
uitgebreid de tijd voor neemt. Het aantal restaurants in de stad is daarom niet in 
één gids te vatten en de kwaliteit van het eten is vrijwel altijd goed. Wat er zeker 
bij hoort, is tapas eten. Wie aan het eind van de middag trek krijgt, gaat op een 
terras zitten of aan de bar staan, bestelt een drankje en kiest er wat tapas bij.

TYPISCH VALENCIA

Valencia kent een eigen taal, het Valenciaans. Deze regionale taal wordt niet veel 
gesproken, maar het kan af en toe verwarrend zijn bij het zoeken naar een adres. 
De meeste straatnamen worden aangeduid in het Spaans en in het Valenciaans. 
De adressen in deze gids zijn in het Spaans vermeld.

Las Fallas is het grootste en meest spectaculaire straatfeest van Europa. In de 
18e eeuw is het begonnen met timmermannen die hun oude spullen verbrandden 
ter ere van hun beschermheilige San José. Vanaf begin maart tot de 19e van die 
maand is er elke dag om 14.00 uur een oorverdovend vuurwerk bij het stadhuis. 
Het hoogte punt van dit feest zijn de houten poppen, ninots, die je op vrijwel alle 
pleinen kunt vinden. De meeste poppen zijn zo hoog als kerktorens en sommige 
kosten meer dan 200.000 euro. Meestal zijn ze satirisch bedoeld en stellen 
politici, sportmensen en andere beroemdheden voor. Ter afsluiting van het 
feest worden al die mooie poppen in brand gestoken. Check voor meer info 
www.fallasfromvalencia.com.
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De tomaten vliegen je letterlijk om de oren tijdens La Tomatina. Dit jaarlijkse 
festival vindt eind augustus plaats in Buñol, een halfuurtje rijden van Valencia. Als 
je echt fanatiek wilt deelnemen aan het gooi-en-smijtwerk moet je vroeg vertrek-
ken. Rond het middaguur komen vrachtwagens vol met tomaten de straten in 
rijden en kan het gooien beginnen. Kledingadvies: badkleding en duikbril. Kijk op 
www.tomatina.es.

FEESTDAGEN

Augustus is in Spanje dé vakantiemaand en veel Valencianen zoeken dan verkoe-
ling buiten de stad. Dit betekent dat veel winkels en restaurants die maand geslo-
ten zijn. Daarnaast viert Valencia flink wat feestdagen. Op deze dagen zijn vrijwel 
alle winkels gesloten. Musea zijn dan wel open. Naast de bekende christelijke 
feestdagen zoals Kerstmis en Pasen kent Valencia de volgende feestdagen:

1 januari > Nieuwjaar
6 januari > Driekoningen
22 januari > San Vicente Mártir
19 maart > San José (Las Fallas)
1 mei > Dag van de Arbeid
15 augustus > Maria-Hemelvaart
9 oktober > Dag van de autonome regio Valencia
12 oktober > Spaanse nationale feestdag
1 november > Allerheiligen
6 december > Dag van de grondwet
8 december > Maria’s onbevlekte ontvangenis

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Valencia echter regelmatig. We houden de 
routes en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en in onze digitale producten 
zie je dat meteen terug. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk 
te herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of 
heb je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen 
kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op 
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.
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