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ALBUFERA
ROUTE



D
e stad even lekker uit en de omgeving van Valencia 
ontdekken? Dat is absoluut de moeite waard, want je 
vindt er zeer bi jzondere plekjes . Zo heb je het dichtst bi j 

de stad aan de andere kant van de haven het strand El Saler. 
Het favoriete strand van de meeste locals met zi jn prachtige 
duinen en het robuuste strand. Ga je nog iets verder weg van de 
stad (richting het zuiden), dan kom je bij het Albufera natuurgebied 
waar het grootste meer van Spanje te vinden is ,  vele r i j stvelden 
en het kleine vissersdorpje El Palmar. Ontdek het zelf !

2 © Verrassend Valencia



3 © Verrassend Valencia

In deze gids vind je verschillende 
mogelijkheden om naar El Saler, het 
natuurgebied Albufera en het vissersdorpje 
El Palmar te gaan. Per (toeristen)bus, taxi 
of op de fiets. Dit document is daarom 
opgebouwd uit vier delen:

In dit pakket vind je:
• Informatie over (openbaar) vervoer
• Fietsroute naar Albufera 
• Wandelroute door El Palmar
• Restaurants en leuke tips
• Achtergrondinformatie Albufera

En... nog veel meer leuks! 

De Albufera route 
bestaat uit een compleet informatiepakket over het  
natuurgebied Albufera. 

JE KUNT EENVOUDIG  NAAR DE HOOFDSTUKKEN 
NAVIGEREN DOOR HIERBOVEN OP 

HET HOOFDSTUK TE KLIKKEN 

JE KUNT OOK OP ÉÉN VAN DE  
ICOONTJES  KLIKKEN OM SNEL NAAR DE  

BETREFFENDE PAGINA TE GAAN!

LET OP: om de 
interactiviteit te laten 
werken op je telefoon 
moet je de wandeling 
openen via de app 
Adobe Reader of 
iBooks en niet via de 
downloads van je 
telefoon. Deze app 
kun je gratis 
downloaden.

     Deel 1

Achtergrondinformatie Albufera, El Saler en El Palmar (p. 4)
 

     Deel 2

Bereikbaarheid per openbaar vervoer (p. 12)
 

      Deel 3

Fietsroute naar Albufera (p. 18)

     Deel 4 

Wandelroute door El Palmar (p. 37)
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Deel 2

Deel 3

Deel 4



“It is better 
to see something  
once than  
hear about it  
a thousand 
times”

Deel 1
Achtergrondinformatie: 
Albufera, El Saler en El Palmar 
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Barracas
Barracas zijn de traditionele vissers/landbouwhuisjes in de omgeving van 
Valencia die al sinds de 15e eeuw bestaan. Het materiaal dat gebruikt 
wordt voor de bouw van deze barracas is riet en klei. Vroeger 
woonden de families in de barracas voornamelijk beneden. Bovenin 
werden namelijk de visnetten en andere materialen bewaard. 

Leuk weetje: op 
sommige barracas staat 
een kruis bovenop het 
dak. Toen de Moren 
werden verdreven uit 
de stad Valencia door 
koning Jaime I, werd 
door sommige Moren 
op het dak van een 
aantal huizen een kruis 
geplaatst. Dit deden  
ze om zo de koning te 
misleiden, want de 
koning dacht dan dat 
er al katholieken in 
deze huisjes woonden.
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“Once a year,  
go someplace  
you’ve never 
been before.”

Deel 3
Fietsroute Albufera



“To travel, 
to experience    
and learn...
That is living.”

Deel 4
Wandelroute El Palmar
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Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?
Kijk dan op...



Deze route is met veel plezier en de grootste zorg  

samengesteld door

Carrer del Comte de Salvatierra 21 
Puerta 10 46004 Valencia
info@verrassendvalencia.nl
www.verrassendvalencia.nl

© Verrassend Valencia, Valencia 
1e uitgave juli 2014

2e uitgave januari 2015
3e uitgave oktober 2015

4e uitgave december 2015
5e uitgave februari 2016
6e uitgave februari 2017

7e uitgave december 2017

8e uitgave juni 2018

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel 
van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook 

zonder schriftelijke toestemming van de auteur.


