CAC Route

Ontdek Calatrava’s
Ciudad de las Artes y las Ciencias

CAC Route
De ‘Ciudad de las Artes y de las Ciencias’ (CAC) oftewel de Stad van Kunst en Wetenschap blijft een spectaculair geheel en één van de highlights in Valencia.
Om net even wat meer te weten te komen over deze
bijzondere, futuristische bouwwerken hebben we de
CAC Route samengesteld. Al wandelend kom je verrassende weetjes, achtergrond informatie en leuke
tips tegen en kom je daadwerkelijk achter de ideeën
en ‘geheimen’ achter deze unieke gebouwen.
Afstand
1,5 kilometer
Duur
Als je de route in één keer doorwandelt en niet de
achtergrondinformatie leest, kan je deze route in zo’n
20 minuten wandelen. Terwijl als je ook de gebouwen
van binnen bezoekt, regelmatig een bankje opzoekt
om wat meer te lezen en gave foto’s maakt dan kan
je hier ook een dag mee bezig zijn.
Graag wensen we je heel veel plezier toe tijdens de
CAC route!
Saludos,
Het enthousiaste team van Verrassend Valencia
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Inhoud
Plattegrond | 4
Tips | 6
Santiago Calatrava | 12

Palau de les Arts Reina Sofia (Operagebouw) | 18
Berklee School of Music | 29
Puente de Monteolivete | 38
L’Hemisféric | 40
Museo de las Cièncias Príncipe Felipe
(Wetenschapsmuseum) | 49
L’Umbracle | 56
Puente de l’Assut de l’Or | 64
Àgora | 69
L’Oceanogràfic | 73
Puente de la Exposición | 88
Metrohalte Alameda | 91
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Route 1
Voor de ingang van het ‘Palau de les Arts Reina
Sofia’ (operagebouw) gaat deze route van start.
Dit is het gebouw wat het dichtstbijzijnd bij het
centrum is gelegen.
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Museo de las Cièncias Príncipe Felipe
(Wetenschapsmuseum)
Neem vooral ook even de tijd om de buitenkant te
bekijken en door het glas omhoog naar binnen te
kijken. Rechts naast de ‘gewone’ entree van het museum vind je nog een entree. Deze wordt voornamelijk
gebruikt tijdens evenementen. De vorm heeft misschien ook weer iets weg van een oog/ooglid en het
grappige is dat die entree dus helemaal opengeklapt
kan worden.

¡Leuk weetje!

Als twee personen in de beide hoeken (met jullie
gezicht naar de muur) van de entree rechts naast
de (standaard) ingang van het museum gaan staan
(de entree in de vorm van een oog/ooglid) en je zegt
wat tegen elkaar, dan kan je elkaar luid en duidelijk
49

Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse
bestemmingen? Kijk dan op...

Deze route is met veel plezier en de grootste zorg
samengesteld door

Calle Conde de Salvatierra 21, puerta 10
46004 Valencia
info@verrassendvalencia.nl
www.verrassendvalencia.nl
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