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Inleiding
Met deze wandelroute door het centrum krijg je een goede indruk van het 

prachtige centrum van Valencia. Korte beschrijvingen, leuke anekdotes, 
verrassende boetiekjes, relaxte terrassen en veel tips voor leuke barretjes, 

restaurants etc.

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

1) ROUTE
Bij de ROUTE kan je telkens een beschrijving van de route vinden. Zowel het 
woord ‘calle’ als het woord ‘carrer’, betekent ‘straat’.
2) INFO
Onder INFO kan je wat achtergrondinformatie vinden over verschillende boetiekjes, 
leuke restaurantjes en nog veel meer.

Handig om te weten

> Je kunt de wandelroute 
natuurlijk in 1x doen, maar ook 
een idee is om op een ander 
moment weer verder te gaan. 

> Ook kan je natuurlijk de 
wandelroute doorkijken en 
gewoon een leuk boetiekje, 
een gezellig terras of lekker 
restaurantje opzoeken.

Tips

Kaart van de route
Voor iedere route vind je een 
plattegrond van het volgende 
stuk van de wandeling. De route 
loopt steeds tussen de sterretjes. 
Je kunt ook hier klikken om de 
volledige plattegrond te openen 
in Google Maps (open deze 
route op je telefoon in de gratis 
app Adobe Reader om dit te 
kunnen gebruiken).

Legenda

Eten & drinken

Bezienswaardigheid

Winkel

Bij de informatie vind je volgende iconen:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zizUSKw2rJ28.k9Z170rieqgQ
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De Valenciaanse bank is een groot roze 
gebouw met traditionele keramiek 
patronen bovenaan. Dit gebouw werd 
gebouwd tussen 1935 - 1942, maar de  
‘Banco de Valencia’ werd al in 1900 
opgericht en is daarmee de oudste 
bank van de Comunidad Valenciana, 
oftewel de regio Valencia. Inmiddels 
is de ‘Banco de Valencia’ gefuseerd 
met ‘CaixaBank’.

Locatie: Calle Pintor Sorolla 2-4

Banco de Valencia

Groetjes uit Valencia!

Lotelito
Een trendy bar/restaurant waar je 
eigenlijk de hele dag terecht kan voor 
ontbijt, koffie, lunch, diner of voor 
‘copas’ (gin tonic/rum cola etc.). Dit 
is vooral een aanrader voor als je een 
gezellige trendy spot zoekt om ergens 
eind van de middag binnen een 
drankje te drinken en eventueel wat 
langer blijft hangen voor nog een paar 
tapas, bijvoorbeeld wat nachos (met 
augurk, tomaat, kaas en avocado) en 
patatas bravas (maar net iets anders 
dan je misschien gewend bent)...

Locatie: Carrer de Virués 6

Openingstijden
Maandag - zondag van 08:00 - 01:00

In het Teatro Principal, het eerst 
gebouwde theater in Valencia, zijn 
regelmatig theater, maar ook muziek 
en dansvoorstellingen te vinden, 
dus mocht je een muziek en/of dans 
liefhebber zijn, kijk dan vooral even 
naar de programmering. 

Locatie: Calle de las Barcas 15

Teatro Principal
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Zummsalads

Vitamientjes! Bij Zummsalads kan je 
terecht voor een gezond en lekker sapje, 
wat vers fruit, een salade en ook direct 
even op internet op de tablets die klaar 
staan. Handig voor als je nog even iets 
wil opzoeken, je mail wil checken, de 
Nederlandse krant wil lezen etc.

Ideetje: een fietstocht maken door 
het Turia park en onderweg ergens 
picknicken. Mocht je geen zin hebben 
om supermarkten te gaan zoeken, 
plastic bestek in te kopen etc, neem 
dan vooral wat lekkers (salades, vers 
gesneden fruit, sapje, sandwich (met 
mozarella + avocado + zongedroogde 
tomaatjes) mee bij Zummsalads.  

Locatie: Calle de la Paz 10

Openingstijden
Maandag  - vrijdag 09:00 - 21:00
Zaterdag - zondag 10:00 - 21:00

Handig om te weten: aan het eind van de Calle de la Paz (om de hoek van het 
Plaza Alfonso El Magnanimo) vind je de provinciale toeristeninformatie. Hier is 
alle informatie gratis te verkrijgen en kan je ook meer te weten komen over andere 
steden/dorpjes in de buurt.

Ben je een chocoladeliefhebber? 
Dan is een tussenstop bij Valor 
zeker aan te raden. Chocoladetaart, 
chocoladebonbons, chocoladeijs en 
nog veel meer chocolade! Ook als 
je de enige chocoladefan bent en de 
rest toch liever gaat voor koffie/thee, 
dan kan je hier prima terecht voor 
een drankje binnen of lekker buiten 
op het terras. Je hebt er uitzicht op 
de kathedraal. 

Locatie: Plaza de la Reina 20

Openingstijden
Maandag - donderdag van 08:30 - 21:30

Vrijdag van 09:00 - 01:00
Zaterdag van 09:00 - 01:30
Zondag van 09:00 - 22:00

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

http://www.sprankelendspanje.nl
http://www.bijzonderbilbao.nl/
http://www.bruisendbarcelona.nl/
http://www.grandioosgranada.nl/
http://www.idyllischibiza.nl/
http://www.magischmadrid.nl/
http://www.magnifiekmalaga.nl/
http://www.memorabelmallorca.nl/
http://www.mooimenorca.nl/
http://www.smaakvolsansebastian.nl/
http://www.stralendsevilla.nl/


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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