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CENTRUM CULTUUR HISTORISCH
STADSWANDELING

De meest complete en verrassende beschrijving van bezienswaardigheden 
tijdens een wandeling door het centrum van Valencia. 



                       Ontdek het historisch centrum van Valencia aan de hand van deze cultuur historische wandelroute. 
Tijdens de cultuur historische wandelroute wandelt u langs een groot aantal prachtige bezienswaardigheden. De 
uitgebreide cultuurhistorische informatie bij de INFO is samengesteld door drs. Ellen van der Tuuk, kunsthistoricus.

Een leuke manier om de stad te ontdekken

U ziet vele bezienswaardigheden in het 
centrum van Valencia

Bij elke bezienswaardigheid wordt direct achtergrond 
informatie gegeven, waardoor u meer te weten komt 
over verschillende hoogtepunten in Valencia terwijl u 
niet verder hoeft te bladeren

U kunt deze route uitprinten of volgen op uw 
tablet of smartphone. Zware reisboeken 
meeslepen is dus niet nodig

De wandeling begint en eindigt op 
dezelfde locatie

WAAROM

HOE

U volgt alleen de ROUTE. Bij de ROUTE staat telkens 
beschreven welke weg u dient te volgen en soms 
staan er leuke tips voor een korte/lange tussenstop.

Indien u meer wil weten over de bezienswaardig-
heden tijdens de route kunt u de INFO lezen.  

DE WANDELING IS TE VOLGEN OP 2 MANIEREN

INLEIDING 

Puur de wandeling door het centrum van Valencia 
duurt ongeveer twee uur, maar met het lezen van 
de cultuur historische achtergrond informatie en het 
bewonderen van de details kan deze wandeling 
langer duren.
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De ribgewelven van de Sala de Contratacíon worden on-
dersteund door getorste zuilen van ongeveer 16 meter 
hoog. Door de ribben op het plafond lijken ze een beetje 
op palmbomen. Het plafond was oorspronkelijk beschil-
derd als een hemelgewelf: blauw met sterren. In 1506 
werden de kleuren vervangen door goud, maar in de 19e 
eeuw werd besloten om alle kleur te verwijderen. Op de 
ronde tabletten tussen de gewelven zijn verschillende 
figuren afgebeeld, onder andere de beschermheiligen 
van de gilden die hier zaken deden. 

De tekst rondom is in het Latijn en betekent zoiets als: 
“Ik ben een beroemd gebouw, in vijftien jaar gebouwd. 
Landgenoten controleer en zie hoe goed handel is die 
niet leidt tot bedrog in woord van hem die zijn belofte, 
koste wat het kost, houdt en die niet vraagt om rente voor 
een lening. De koopman die dit doet, zal heel rijk worden 
en later genieten van het eeuwige leven”. 

Afgezien van de sterren, is de vloer, die niet origineel 
is,  gemaakt naar het oorspronkelijke ontwerp. Alleen de 
sterren zijn een moderne toevoeging. 
Ook in de omlijstingen van de vier deuren is het nodige 
te zien. Onder andere Samsom vechtend met een leeuw, 
ruiters, draken en boogschutters maar er is nog 
veel meer te ontdekken.

     DETAILS
De kapel is gewijd aan Maria de la Misericordia oftewel 
Maria van de Barmhartigheid. Boven de ingang is 
Christus met de wereldbol te zien. Dit werk, dat oorspron-
kelijk was gepolychromeerd, wordt toegeschreven aan 
Johan de Kassel. In de kapel werd in 1499 de eerste mis 
gehouden. Op het rozet in het midden van het plafond 
is de Heilige Maagd te zien en op de andere rozetten 
engelen en wapenschilden van de stad Valencia. 
Het glas in lood in het venster is mooi, maar niet origineel. 

Er is nog een deur van zeer geringe afmetingen te zien 
met daar omheen een hekje. Deze geeft toegang tot een 
heel bijzondere wenteltrap, een soort slakkenhuis 
zonder as, via welke men de verschillende verdiepingen 
van de toren kan bereiken. Het deurtje is slechts 1,80m 
hoog en 80cm breed. De decoratie is neogotisch en 
stamt uit het begin van de 20e eeuw. Men heeft echter 
wel de middeleeuwse iconografie gebruikt. Direct boven 
de deur is een engel met een banderol te zien, rechts 
daarboven een bloot mannetje dat lijkt te vluchten en 
daaronder een gevleugelde blote vrouw met een draak. 

De laatste heeft een stuk uit haar borst gebeten als straf 
voor haar wellust. Al te wellustige vrouwen waren dus 
gewaarschuwd. Ondanks het feit dat de wenteltrap rond 
is, zijn de kamers op de verschillende verdiepingen 
vierkant evenals de toren. Er wordt gezegd dat de 
kamer op de eerste verdieping een gevangenis voor 
failliete kooplieden zou zijn geweest. Dit lijkt echter 
onwaarschijnlijk gezien het feit dat via deze kamer de 
volgende verdiepingen kunnen worden bereikt.
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Ayuntamiento de Valencia.........................................................4 

Basílica de la Virgen de los Desamparados..............................13 

Café del Mar..............................................................................24

Catedral de Valencia y El Miguelete..........................................14 

Colegio del Patriarca.................................................................28  

Cripta de San Vicente...............................................................21 

D. Marcelino Olaechea y Loizaga.............................................21 

El Cimborrio..............................................................................18 
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Fuente de las tres Gracias........................................................32 
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Horchata....................................................................................22 
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L’Almoina...................................................................................20 

La Cava del Negret...................................................................9 

La Lonja....................................................................................6 
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La Puerta del Palau o de la Almoina.........................................17 
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