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Als je met je rug naar het treinstation staat dan wandel je vervolgens 
naar rechts, steekt het straatje over en dan sta je voor het ´Plaza de 
Toros´, oftewel de stierenvechtersarena. Als je gaat staan zodat je aan 
je rechterhand de ´Plaza de Toros´ hebt, dan wandel je rechtdoor tot-
dat je bij de kruising met de straat Paseo de Ruzafa komt en steekt 

hier rechtdoor over. Mocht je toe zijn aan koffie/thee met een heerlijke 
cupcake, aan je rechterhand vind je ´Cupcake Valencia´. Hier steek je 
direct links over (tegenover de El Corte Inglés) en wandelt de straat 

Passeig de Russaf in (links van de El Corte Inglés). 

Route 1
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Toen ik nog een kleine muis was, was 
Valencia omsingeld met water en dit was 
de Turia rivier. Hier woonde alleen een 
gemene krokodil die mensen opat die 
langs de rivier liep. Zijn naam was Bal-
tasar de krokodil en iedereen was bang 
voor hem. Hoe dapper en stoer ik ook 
ben, Baltasar was net iets te groot voor 
mij. Niemand durfde te vechten tegen 
Baltasar, totdat ik een hele dappere jon-
gen tegenkwam die Antonio heette. An-
tonio was een dappere jongen en was 
een smid. 

Een smid is iemand die wapens kan ma-
ken en hij had voor zichzelf een sterk 
harnas en zwaard gemaakt. Klaar om 
het op te nemen tegen Baltasar liepen 
wij naar de rivier en zagen de gemene 
krokodil. Hij rende naar ons toe, maar 
het harnas van Antonio was zo fel dat 
het licht van de zon sterk in de ogen van 
Baltasar scheen. Baltasar kon voor heel 
even niets meer zien en op dat moment 
sloeg Antonio toe! Met zijn zwaard dood-
de Antonio de gemene Baltasar en was 
Valencia voorgoed veilig. Als je Baltasar 
in het echt wil zien, moet je aan je ouders 
vragen of je met hun bij ‘Iglesia del Co-
legio del Patriarca’ eventjes naar binnen 
mag. Hier kun je de gemene krokodil in 
het echt zien.

Piepkleine broodjes voor een piepkleine 
muis! Grote stokbroden zijn niks voor mij, 

ik ben daar veel te klein voor. Daarom 
koop ik mijn broodjes altijd bij 100 monta-

ditos. Hier hebben ze wel 100 heerlijke 
kleine broodjes waar je uit kunt kiezen 
en je krijgt er altijd lekkere chippies bij!

Openingstijden Keramiek 
museum

Dinsdag - zaterdag van 10.00 - 14.00 
en van 16.00 - 20.00

Zondag en feestdagen van 10.00 - 
14.00
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Handelsplek voor mensen

Weet je waar mijn nieuwe outfit van 
gemaakt is? Dit heet zijde en is zo licht 
als een veertje. Kijk, dit is Sanchez de 
spin en hij is een echte piraat! Sanchez 
vaart al jaren over de Grote Oceaan 
met zijn boot een heeft al heel veel 
spannende avonturen beleefd. Op 
een dag was Sanchez verdwaald op 
de Grote Oceaan en kwam hij na een 
storm plots terecht op een eiland! Op 
dit eiland kwamen er een paar nieuws-
gierige mensen met gekke kleding 
naar hem toegelopen en vroegen wat 
hij hier kwam doen. van andere men-
sen. 

Sanchez had die gekke kleding nog 
nooit gezien en vroeg of zij een stuk-
je van de kleding wilden ruilen voor 
een aantal sinaasappels die Sanchez 
had meegenomen uit Valencia. Met 
een nieuw gebouwde boot en de 
gekke kleding keerde Sanchez terug 
in Valencia en liet hij de kleding in 
dit gebouw aan de mensen zien. De 
mensen waren zo nieuwsgierig naar 
zijn gekke kleding en hij vertelde over 
de vreemde stof waarvan het was ge-
maakt. Vanaf toen werd zijde heeel 
populair bij de mensen en gingen ook 
zij hierin handelen. Handelen betekent 
dat mensen hier bij elkaar komen om 
de zijde te verkopen of te kopen.

Vraag
7. Zijde wordt gemaakt door een dier-
tje die in een cocon leeft. Weet jij welk 
diertje dit is en wat hij later wordt als 

dat diertje groter is? 

Openingstijden La Lonja

15 maart - 15 oktober
Dinsdag - zaterdag van 10.00 - 19.00

Zondag en feestdagen van 10.00 - 
15.00

16 oktober - 14 maart
Dinsdag - zaterdag van 10.00 - 18.00

Zondag en feestdagen van 10.00 - 
15.00


