WANDELROUTE
RUZAFA & CANOVAS
Ontdek de bohemian wijk Ruzafa
& luxueuze wijk Canovas.
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Inleiding
Om op eigen gelegenheid een indruk van de populaire wijk L’Eixample te krijgen,
is deze stadswandeling zeker een aanrader. Tijdens de wandeling kom je langs
leuke boetiekjes, zonnige terrassen, gezellige pleinen, tapasbars, ontbijtspots,
koffietentjes en een aantal minder bekende bezienswaardigheden. Verder
ontdek je de verhalen en ideeën achter de winkeltjes, leer je de eigenaren
kennen en nog veel meer leuks!

Handig om te weten

Voordat je begint met de stadswandeling is
het handig om te weten dat deze uit twee
onderdelen bestaat:

Lijkt het je vooral leuk om verschillende
gezellige kroegen te ontdekken in de
creatieve, artistieke en alternatieve
wijk Ruzafa? Wij hebben een opzet
gemaakt voor een kroegentochtje!

BESCHRIJVING

Bij de BESCHRIJVING kan je telkens een
beschrijving van de route vinden. Zowel het
woord ‘calle’ als het woord ‘carrer’, betekent
‘straat’. Op pagina 4 staat een plattegrond van
de volledige route.

Je vindt deze kroegentocht aan het
einde van deze gids, op pagina 48. Een
aantal van deze kroegen komt ook
voorbij in de wandeling.

INFO

Onder de BESCHRIJVING kan je steeds wat
extra informatie vinden over verschillende
boetiekjes, leuke restaurantjes en nog veel
meer.

Legenda

Bezienswaardigheid

Tips

Hapje

Kinderen

Koff ie & thee

Bakkerij

Winkel

Pak een terrasje tussendoor
Je kan de wandeling in één keer doen, maar ook een
ideetje is om te starten en in een paar gezellige winkeltjes
of barretjes te blijven hangen en op een ander moment
verder te gaan.
Leukste moment om te wandelen
Het leukst is om deze wandeling van maandag - vrijdag
tussen 18.00 - 21.00 uur te doen, omdat de winkels dan
open zijn en veel barretjes beginnen op te starten. Mocht
dat niet goed uitkomen, wandel de route dan lekker op
een ander moment en kom anders nog eens terug voor
de winkeltjes en/of barretjes/restaurants. Ook is het van
maandag tot zaterdag tussen 12.00 - 14.00 leuk om deze
route te doen als je vooral voor de winkeltjes gaat (houd
dan in gedachte dat het net iets minder druk is dan in de
avond) en dat dan de Mercado Ruzafa geopend is of vanaf

Drankje

Restaurant

19.00 uur als je meer voor de barretjes gaat.
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BESCHRIJVING DEEL 1
Als je met je gezicht naar het Plaza de Toros staat, dan wandel je rechts om de
stierenvechtersarena heen naar Carrer Alicante en blijf je links aanhouden bij
de splitsing met Carrer Castellón. Je passeert (aan je linkerhand) de ‘Enfermería’
(ziekenhuispost) van het Plaza de Toros. Vervolgens steek je over en vervolgt de
weg rechtdoor langs ‘La Casa Judía’ (huisnummer 20, aan je recherhand) en
‘Carbonell’ aan je linkerhand.

La Casa Judia
Veel mensen valt het niet op, maar als je even
omhoog kijkt, zie je dat ‘La Casa Judía’ (het
Joodse huis) een bijzonder pand is. Dit gebouw
is ontworpen door de architect Juan Francisco
Guardiola Martínez, een Valenciaan uit Sueca
(een stadje dat op zo’n 40 kilometer ten zuiden
van Valencia is gelegen).

daar wordt weleens gezegd dat de architect
geïnspireerd is geraakt door Gaudí, maar daar
is veel onduidelijkheid over.
Mocht je ooit in Barcelona ‘La Casa China’
(het Chinese huis) hebben gezien, dit is ook
door Juan Francisco Guardiola Martínez
ontworpen.

De eigenaar van dit pand was ooit José
Salom en mogelijk staat daarom boven de
ingang van het huis een Joodse ster. Hier en

Locatie: Carrer Castellón 20

.Dit gebouw is ontworpen door de
architect Juan Francisco Guardiola
Martínez, een Valenciaan uit Sueca (een
stadje dat op zo’n 40 kilometer ten
zuiden van Valencia is gelegen).
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BESCHRIJVING DEEL 5
Wandel Carrer Literato Azorín uit en sla rechtsaf Carrer Cádiz weer in. Ongeveer
halverwege dit blok vind je aan je linkerhand nog een hele leuke ontbijt/
taartjes/lunch spot, namelijk ‘La Más Bonita’. Op de hoek met Carrer de Vivons
vind je de authentieke Andalusische tapasbar ‘El Rebujito’. Sla na El Rebujito
linksaf Carrer de Vivons in en op de hoek met de kruising met Carrer de Romeu
de Corbera vind je aan je linkerhand ‘La Pizarra’. Wandel rechtdoor, langs ‘La
Finestra’ en aan het eind van de straat wandel je rechtdoor (schuin naar links)
zodat je uitkomt bij Plaza del Baro de Cortes in. Direct aan je rechterhand (aan
de overkant van de straat) vind je de ‘Mercado de Ruzafa’.

La Mas Bonita
La Más Bonita, oftewel ‘de mooiste’, is een
heerlijke plek om lekker te ontbijten of te
genieten van een huisgemaakt taartje. Maar
hier kan je ook voor lunch, koff ie, borrel of
diner terecht. Een gezellige, knusse inrichting
en er wordt gebruik gemaakt van ecologische
producten. Wat f ijn is om te weten is dat de
keuken de hele dag door open is en je dus op
ieder moment terecht kunt voor een hapje.
Locatie: Carrer Cádiz 61
Openingstijden
Maandag - donderdag:
08.00 - 00.00
Vrijdag - zondag:
08.00 - 00.30

Interview
Leer Óscar Lázaro kennen, de
eigenaar van La Más Bonita.
Lees zijn tips over Valencia!
Waarom moeten reizigers naar La Más
Bonita komen?
Het is een unieke plek waar je kan genieten
van verschillende hapjes. Ook vind je ons in de
plekken van Valencia die je gezien moet hebben,
het Patacona strand en de wijk Ruzafa. Onze
huisgemaakte hapjes zijn biologisch en onze

openingstijden zijn erg f ijn zodat je de hele dag
kan genieten van een ontbijt, lunch, ‘merienda’
(zoet hapje rond 18:00) of het diner (aangepast
aan het Mediterraans dieet).
Wat is jouw favoriete spot in Valencia?
Het strand, de perfecte plek om even te relaxen!
Wat raad je reizigers aan om in Valencia te
doen?
Mijn advies is om oude wijkjes te ontdekken, te
genieten van het strand en dan natuurlijk een
bezoekje te brengen aan La Más Bonita.
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BESCHRIJVING DEEL 10
Na deze bar met enorme variëteit aan gin sla je linksaf Carrer Almirante
Cadarso in. Aan het eind van de straat bij de kruising met Gran Vía del Marqués
del Túria, vind je aan je rechterhand café ‘Saona’, hierna sla je rechtsaf. Bij de
eerstvolgende kruising sla je linksaf. Om linksaf te slaan, steek je de Gran Vía
del Marqués del Túria over en kom je uit voor ‘Pan Pan’, een prima plek om een
heerlijk broodje te eten of mee te nemen. Je vervolgt de route en slaat alsnog
Carrer Jorge Juan in.

Saona
Voor ontbijt, koff ie, lunch,
zoete lekkernijen en diner
kan je hier terecht. Saona
is een gezellig ingericht
café met een beetje een
vintage uitstraling en een
internationale keuken.
Heb je zin in een club
sandwich, een simpel
pasta’tje of een Caesar
salade? Dan is dit zaakje
een aanrader. Fijn om te
weten is dat de keuken
de hele dag open is. Wist
je al dat de eigenaar
van Saona meerdere
restaurantjes in Valencia
heeft? Waaronder
Turqueta, Tago Mago
en verschillende andere
vestigingen van Saona?

Pan Pan
Pan Pan... oftewel
Brood Brood is een
bakkersketen in Valencia
waar je heerlijk vers
brood kunt krijgen.
Naast vers belegde
broodjes zijn er ook vele
andere hartige en zoete
lekkernijen te koop.

Locatie:
Carrer Gran
Vía Marqués
del Turia 46

Openingstijden
Zondag donderdag:
09.30 - 23.30
Vrijdag - zaterdag:
22.00 - 01.00
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Locatie: Gran Vía
Marques del Turia 51
Openingstijden
Maandag - zaterdag:
08.00 - 21.00 Zondag:
09.00 - 14.30
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KROEGENTOCHT
Om een idee te krijgen van een aantal gezellige kroegen in de artistieke, creatieve
en alternatieve wijk Ruzafa hebWben we een kroegentocht samengesteld. De
traditionele bruine cafés zoals je die in Nederland vaak vindt, zijn er weinig in
Valencia. Er zijn echter genoeg andere leuke barretjes waar je kunt genieten
van een biertje, wijntje, muziek en gezelligheid!

Handig om te weten
Het leukste is om deze kroegentocht tussen
18.00 - 22.00 te doen.

De drukste dagen in de kroegen zijn donderdag,
vrijdag en zaterdag.

Als je overal een tapaatje/hapje bij je drankje
bestelt, dan heb je eigenlijk al een maaltijd bij
elkaar.

Extra
Je vindt op de vorige
pagina een plattegrond
van deze kroegentocht. De
cocktailglazen zijn op deze
kaart de barretjes en bij
het bestek kun je nog
even iets eten. Zo vind
je ongeacht het tijdstip
altijd weer je weg terug!

¡Vamos!
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Deze wandeling is met veel plezier
en de grootste zorg samengesteld door

Carrer Conde de Salvatierra 21,
puerta 10, 46004 Valencia
info@verrassendvalencia.nl
www.verrassendvalencia.nl
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1e uitgave maart 2014
2e uitgave november 2014
3e uitgave januari 2015
4e uitgave juni 2015
5e uitgave juli 2015
6e uitgave september 2015
7e uitgave oktober 2015
8e uitgave maart 2016
9e uitgave juni 2016
10e uitgave juli 2016
11e uitgave december 2016
12e uitgave december 2017
13e uitgave augustus 2018

Vormgeving: Maartje Folkerts

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.

