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ulio
Special

Voorwoord
Sol, playa, tinto de verano, palmeras…het is zomer in Valencia!
Je hoeft niet na te denken wat je aan doet, of je je jas meeneemt en
of het strandweer is. Heerlijk, wij genieten er allemaal volop van!
De zomer is een bijzondere tijd in Valencia. De rijstvelden rondom het
Albufera-meer staan volop in bloei en het wordt een gezellige tijd
rondom de festiviteiten van de Feria de Julio. Het is vaak lekker warm,
maar gelukkig zijn er ook genoeg plekken waar je heerlijk verkoeling kunt
vinden. Onze enthousiaste, inspirerende en lieve teamleden vertellen
je graag wat hun favoriete zomerse drankje is en hoe zij het liefste een
zomerse vrije dag doorbrengen. Ook de eigenaren van Blackbird en La
Contra – twee nieuwe aanwinsten in de wijk Ruzafa – vertellen je graag
over hun favoriete terras.
Valencia blijft zich ontwikkelen en dat is duidelijk zichtbaar op
verschillende plekken. Zo wordt er hard gewerkt aan het nieuwe park
‘Parque Central’ (achter het Estación del Norte). Dit belooft een hele
gave nieuwe groene spot te worden midden in de stad. Ook worden er
steeds meer fietspaden aangelegd, zodat je steeds makkelijker overal
op de fiets kunt komen. We vinden het leuk om te zien dat ook steeds
meer locals op de fiets stappen!
Wij zitten uiteraard ook niet stil en zijn weer bezig met nieuwe,
verrassende ideetjes. Zo gaan we ons kleurrijke aanbod aan
leasefietsen (speciaal voor studenten en expats) verder uitbreiden.
Naast werken aan leuke projecten gaan we met elkaar ook lekker
genieten van de terrassen, het strand, verkoelende drankjes en de
gezellige zomer in Valencia. Onze zoon Luca wordt deze zomer twee
jaar en we kijken er naar uit om samen met hem z´n eerste zandkasteel te
bouwen!
Kortom: het wordt genieten in Valencia! We wensen jou een hele fijne
zomer en hopelijk tot ziens in de winkel!

Un abrazo,
Bas & Roos
2

Colofon

Eindredactie
Bas de Vries
Roos Oudemans
Martine Goverde
Redactie
Roos Oudemans
Joyce Smulder
Rosa Wolbert
Evelien Alberda
Maartje Folkerts
Isabel Nagel
Vormgeving
Maartje Folkerts
Aan dit magazine
werkten mee
Juàn José Martinez
Romina Bacchi
Imre Boogaard
Benjamin Windhouwer
Chanine Beenen
Eva Caffa
Editie 5, juni 2018

3

Inhoudsopgave
6-14
K li k
h ie r !

Favoriete spots en
weetjes van het
Verrassend
Valencia team

27-30

Stijlvol overnachten in en rondom Valencia.

32-35
16-21

Interview locals

49-54

Feria de Julio

37-40

Zwoele zomeravonden

23-25

Cool down .

42-47
Ook leuk!..

4

Zomeragenda.

Je kan gemakkelijk in
deze inhoudsopgave
navigeren door op
het paginanummer te
klikken!
In het magazine
zijn onderstreepte
woorden klikbaar!
Terug naar de
inhoudsopgave!

ALBUFERA
ROUTE
Wist jij dat er rijstvelden liggen op
fietsafstand van Valencia? De zomer
is de periode dat de rijst volop groeit
in Albufera en dat levert mooie
plaatjes op. Meer leuke weetjes,
informatie en plattegronden over
het Albufera natuurpark vind je in
onze Albufera Route.

Dit is het meest complete
informatiepakket met route
naar Albufera dat er in het
Nederlands in Valencia
te verkrijgen is.

IN DIT PAKKET VIND JE O.A.:
•
Informatie over (openbaar) vervoer
•
Fietsroute naar Albufera
•
Wandelroute door El Palmar
•
Restaurants en leuke tips
•
Achtergrondinformatie Albufera
En... nog veel meer leuks!

EXCLUSIEF!
Wandelroute door
EL Palmar
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Feria de Julio
special
Misschien heb je wel eens gehoord van Feria de Julio: dé
zomerfeestmaand van Valencia! Gedurende de hele maand vinden er
dagelijks allerlei activiteiten plaats in de sinaasappelstad, met onder
andere (openlucht)concerten, vuurwerkshows, een bloemengevecht,
marktjes, theatervoorstellingen, traditionele dansoptredens en
stierengevechten. In juli in Valencia? Dan hoef je je niet te vervelen!

O

p 21 juli 1871
vond de
allereerste
editie van het Feria
de Julio plaats. Naast
de verkoop van (lokale)
producten op de markt
waren er onder meer
plantententoonstellingen
en kleurrijke parades.
Kortom: het festival was
nog lang niet wat het
vandaag de dag is! Pas
twintig jaar later werd het
bloemenfestival ‘Batalla
de Flores’ onderdeel
van het festival. In de
jaren die volgden werd
het Feria de Julio steeds
verder uitgebreid met
meer evenementen zoals
optredens en concerten
in de buitenlucht en
stierengevechten.
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Favoriete zomerdrankje

Tinto de verano is mijn favoriete
zomerdrankje. Deze drink ik het liefst
op elk terrasje van Valencia, want
overal is het lekker! Tinto de verano
is een koud drankje op basis van
wijn, vergelijkbaar met sangria. Het is
erg populair in Spanje, vooral tijdens
de warme zomerdagen.

Naam: Romina Bacchi
Beroep: Mede-eigenaar van
Blackbird

Hoe zou je Blackbird omschrijven?

Een mix van een patisserie met speciale
koffiesoorten en een brunch gedurende de hele
dag. De keuken is open van 09.00 tot 18.00 uur.

Gouden tip:
Elke donderdag
bij Monterey Bar
y Discos eet ik
graag de beste
taco’s die ik ooit
heb gegeten. Er
komt speciaal
een Mexicaanse
vrouw koken!

Favoriete events

Elke vrijdag wordt er een concert
georganiseerd door de studenten
Hierbas Ibicencas
van de muziekacademie Berklee bij
de Stad van Kunst en Wetenschap.
Echt een aanrader om een keer
naartoe te gaan!

Favoriete zomerse gerecht

Ik eet het liefst de beste kroketjes
van Valencia bij Casa Victoria in El
Carmen.

Lees verder
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Ga je mee op
fietstour?
Zonnetje aan de hemel, haren in de wind en fietsen maar!
Ontdek Valencia onder begeleiding van de enthousiaste
Nederlandse Benjamin, Jessica, Kris of één van onze andere
enthousiaste gidsen en laat je verrassen tijdens de leuke fietstour
van Verrassend Valencia.
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Meetingpoint: Verrassend
Valencia Tours & Bike
Rental (Carrer de Cuba 34)
Duur: 3 uur
Inclusief: drankje en
proefverrassing
Volwassenen: €28,00
Kids: 2-12 jaar: €18,00
Kids: 0-2 jaar: €4,00
Bel of Whatsapp
+34 691 92 89 43
of stuur een mailtje naar
shop@verrassendvalencia.nl
voor de mogelijkheden!
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Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?
Klik dan op...
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