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In 2008 reden wij (Bas en Roos) in onze oude Volvo
440 weg uit Den Haag om in de havenstad Almería (in
Andalusië) een restaurant te beginnen. We hadden
de auto volgepropt met een oude ghettoblaster,
een gourmetstel, een lavalamp, twee cavaglazen,
een wijnrek en nog veel meer - volgens ons noodzakelijke spullen. Uiteindelijk is het allemaal
anders gelopen dan dat we op dat moment konden
vermoeden...
Van Almería naar Valencia

Almería bleek niet helemaal zoals verwacht en nog niet klaar voor
onze restaurantplannen. Op naar een andere Spaanse stad om
ons geluk te beproeven! We besloten op een zonnig terrasje op een
bierviltje de voor- en nadelen van een aantal Spaanse steden op
een rij te zetten. De eisen waren simpel: het moest een middelgrote aan de kust gelegen stad zijn met een vliegveld in de buurt.
Verder wilden we graag een stad die nog niet was ontdekt door het
massatoerisme. De rij van voordelen van Valencia waren het langst
en de nadelen het kortst: Valencia it is!

Ontstaan van Verrassend Valencia

In Valencia werd een bod op een restaurant overboden en bleek
het opstarten van een legale B&B bijna onmogelijk (door de
regelgeving). Ook was de crisis steeds beter te merken. Inkomsten
waren nodig en daarom ging Bas aan de slag met online klussen
en startte Roos met het geven van Engelse les. Door de vele
familieleden en vrienden die ons bezochten, kwamen we
erachter dat veel reisgidsen vrij standaard waren en dat er

online nog niks was te vinden over Valencia. Zo ontstond het idee
om ‘Verrassend Valencia’ op te richten. In een internetcafé à 1 euro
per uur - tussen online ‘Mens erger je niet’ spelende Spanjaarden is de website Verrassend Valencia gebouwd.

Ontdek Spanje als een local

Inmiddels, een paar jaar later, runnen we met ons team met veel
plezier een bedrijf in Valencia genaamd Sprankelend Spanje. Ons
bedrijf heeft als missie om Nederlandse en Vlaamse reizigers
vele Spaanse bestemmingen op een bijzondere manier te laten
ontdekken. Dit doen we op wijkniveau met verrassende tips van
locals en door de verhalen achter de bezienswaardigheden,
tradities, winkels en restaurants te vertellen. We zijn veel op reis
om nieuwe ontdekkingen te kunnen doen in Spaanse steden en op
de eilanden, met als doel deze weer via online en offline kanalen te
kunnen delen met Nederlandse en Vlaamse reizigers.

Ontmoet de locals

Als je maar een paar dagen in een stad bent en de taal niet spreekt,
kan het soms lastig zijn om echt de locals te ontmoeten. Wij
willen je graag door middel van deze reisgids Valencia op een andere
manier laten ontdekken, namelijk aan de hand van verhalen
en unieke weetjes van een aantal bijzondere locals die we de
afgelopen jaren hebben ontmoet. Van een sterrenkok tot een
flamencodanseres tot een street art kunstenaar; zij zijn allemaal
onderdeel van het relaxte, zonnige en veelzijdige Valencia. Graag
willen we Ruben van Zwieten, die met een interview over wonen
in Valencia op pagina 153 staat, bedanken voor zijn inspiratie.
Dit was het begin van het unieke concept van deze reisgids.
Laat je verrassen en geniet volop van het heerlijke Valencia. Graag
wensen we je hele fijne dagen toe!

Un abrazo,
Bas & Roos
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Welkom in Valencia!

Valencia blijft verrassend en niet alleen door zijn
diverse gastronomie, unieke bezienswaardigheden,
mooie stranden, maar ook door de lokale bevolking. De Valencianen vormen naar ons idee een heel
belangrijk onderdeel van de stad en daarom willen we je graag kennis laten maken met bijzondere
mensen in Valencia en op die manier de stad echt
laten beleven.
‘Ontmoet’ de locals
Kom te weten waar Ricard Camarena (kok met Michelinster) het
liefst gaat eten in Valencia, ontdek de ‘gouden tip’ van Lourdes
(flamencodanseres) en vind uit wat Carlos Boga (general
manager van Hotel Las Arenas*****) graag ziet veranderen in
Valencia. Dit en nog veel meer kom je te weten over bijzondere
inwoners in deze gastvrije stad. Ook leuk is dat het daadwerkelijk mogelijk is om verschillende mensen te ‘ontmoeten’. Zo kun
je op de Mercado Central bij de kraam van Paco een lekkere
Spaanse ham kopen en een nieuwe ‘haarcoupe’ laten aanmeten kan bij de kapperszaak van Patricio. Ontdek met deze gids
Valencia door de ogen van een local.

Ontdek de
wijken van
Valencia
door de
ogen van de
locals!

Geheimen op wijkniveau
Iedere wijk heeft zo weer haar eigenaardigheden, verhalen,
geheimen en charmes. Daarom is het een aanrader om
9

Beschrijving wandelroute 4:
Cánovas/Gran Via
Afstand: 2,9 kilometer
Leukste moment: tussen 12.00-15.00 & 18.00-21.00
Start: voor de Mercado de Colon -1-, aan de kant van de
straat Carrer del Comte de Salvatierra. Wandel door de
markt, langs Vino y Flores -2- en Bocados -3-. Wanneer je
de markt uit bent, sla je rechtsaf de Carrer de Jorge Juan
in, wandel je langs de winkel eseOese -4- en de eerste
straat rechts Carrer Sorni in. Loop deze straat uit. Je
komt hierbij langs La Petite Brioche -5- en verderop langs
Restaurante Al Tun Tun -6-. Ga na het restaurant de hoek
rechtsom, Carrer de Ciril Amoros in en sla direct linksaf
(Carrer del Grabador Esteve). Je loopt nu tegen Plaza de
Canovas aan. Steek de Gran Via Marqués del Turia over,
wandel rechtdoor (carrer de Salamanca) in. Wandel tot
de kruising met Carrer del Comte D´Altea en sla rechtsaf.
Bij de kruising met Carrer de Ciscar sla je linksaf. Je
komt langs tapasrestaurant Zacarías -8-. Sla de eerste
straat rechtsaf (Carrer de Burriana) en direct weer rechts,
Carrer de Joaquin Costa in, waarbij je langs Mercatbar -9komt. Ga hierna weer links Carrer del Comte d’Altea in.
Wandel door, langs ginbar Doce -10-. Sla bij de kruising
met Carrer del Mestre Gozalbo links af. Je komt langs
Casa Roberto -11- , een favoriet van een local. Wandel
door tot je niet verder kunt, dit is bij de Av. del Regne de
Valencia, hier ga je de hoek rechtsom langs boetiek El
mundo al réves -13- (uit het interview met Aurora) en Goya
Gallery -14-. Wandel langs Bautista Marti Italia -15- en ga
de eerste straat rechtsaf (Carrer de Marti). Wandel door
tot de Gran Via Marqués del Turia, sla linksaf en steek de
straat (Gran Via) over bij het eerste zebrapad. Waneer je
aan de overkant bent, sla je linksaf en direct rechtsaf de
eerste straat in, Carrer de Felix Pizcueta. Ga in deze straat
weer de eerste straat rechts in, de Carrer de Ciril Amorós.
Je komt langs de winkel Place -17- (aan je rechterhand)
en La Noa -19- (aan je linkerhand). Vervolg de route
rechtdoor. Het laatste blok voordat je bij de mercade de
Colon uitkomt vind je aan je rechterhand de Basilica de
San Vicente Ferrer -22-. Wandel door tot de kruising met
de straat Carrer de Jorge Juan waar je weer de Mercado
de Colon ziet. Dit is het eindpunt van de route.
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Wijk 6: Benimaclet

De wijk Benimaclet was vroeger een dorpje vlak buiten Valencia
en heeft dankzij haar laagbouw en pleintjes nog steeds dat
dorpsgevoel. Het is een wijk zonder veel bezienswaardigheden,
maar met een relaxte sfeer waar veel studenten en
artistiekelingen graag komen voor een betaalbaar hapje of
drankje in een van de vele cafés.

Restaurants
Pata Negra 1
Menukaarten van oude lp’s, vogelkooitjes
aan de muur, gekleurde lampen… Pata
Negra is een bonte verzameling van
spullen. Zo vind je er allerlei bijzondere
muziekinstrumenten uit verschillende
landen. Je kunt hier heerlijke, Spaanse tapas
eten voor een goede prijs. Het restaurant
heeft een kleine, gezellige patio waar je in
de zomer buiten kunt zitten.
Carrer del Baró de San Petrillo 3
ma-za 14.00-16.30 en 21.00-00.00

El Carabasser 4
Een klein restaurant met een terras waar
het bijna altijd vol zit met Spanjaarden.
Op het menu staan verse tapas van
seizoensproducten, maar het is ook
mogelijk om alleen wat huisgemaakte
pintxos te eten en een biertje te drinken.
Carrer del Reverend Rafael Tramoyeres 35
ma-zo 20.45-01.00
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Maak kennis met..

Naam Angel Brandez Rullas
Geboortejaar 1951
Woont in Valencia sinds zijn
geboorte
Beroep Horecaondernemer, o.a.
eigenaar van VLUE Arribar

Bij deze ‘arrocería’ (restaurant
dat
gespecialiseerd
is
in
rijstgerechten) in de America’s
Cup is het op zonnige dagen in
het weekend altijd gezellig. Je
ziet dan grote Valenciaanse
families met elkaar genieten
van een authentieke paella
Valenciana (met kip en konijn),
zeebaars, Valenciaanse salade
of een andere lekkernij. Leuk
om te weten is dat Angel van
oorsprong zanger was en zijn
klanten (vooral de dames) af en
toe verrast met nummers van
Julio Iglesias of Frank Sinatra.

Lievelingsspot koffie
Strand/haven Bij restaurant ‘VLUE
Arribar’ (Marina Real Juan Carlos
I) en dan drink ik een café solo of
cortado.

Lievelingsspot borrel
Valencia: ‘En Boga’ (Avinguda
d’Aragó 16) en daar drink ik een
glas witte wijn.
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Fietsroute

Hoe fijn is het om met een zonnetje
in je rug en een briesje door je haar
Valencia te ontdekken per fiets?
Voor de fietsliefhebbers is er een
leuke fietsroute uitgestippeld
door de hippe wijk Ruzafa, een
stukje centrum, het Turia park,
langs de Ciudad de las Artes y las
Ciencias, voorbij de haven en je
eindigt bij het strand.
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Thuis
nagenieten

Na een paar heerlijke dagen in
Valencia kom je thuis... hoe fijn is
het om thuis nog even na te kunnen
genieten van het mooie, maar ook
gastronomische Valencia? Om
dat te kunnen doen is het een idee
om een paar lekkernijen te kopen
om mee te nemen om gewoon
zo te eten of te gebruiken in een
authentiek receptje en daar het
thuisfront mee te verrassen.
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Sprankelend Spanje

Hoe mooi, divers en verrassend Valencia ook is; wil je (net zoals
wij) graag meer bijzondere Spaanse plekken ontdekken? Dan
raden we je zeker aan om een keer een kijkje te nemen op één
van onze andere websites of op www.sprankelendspanje.nl.

Bijzonder Bilbao
Een verrassend leuke en relatief onontdekte stad. Goed te
combineren met San Sebastian en de wijnstreek Rioja, maar
er is ook genoeg te doen in Bilbao zelf: het spectaculaire
Guggenheim, heerlijke pintxos, het knusse centrum en fijne
stranden. www.bijzonderbilbao.nl
Bruisend Barcelona
De parels van Gaudí, verrassende legendes, volop gastronomisch
genieten, verstopte (dak)terrassen, vernieuwende concepten,
creatieve hotspots en relaxte stranden. Je komt zoveel
‘verrassingen’ tegen als je van de gebaande paden afwijkt.
www.bruisendbarcelona.nl
Grandioos Granada
Naast culturele parels, zoals het Alhambra, heeft Granada
veel meer te bieden! Van rondstruinen door de charmante wijk
Albaicín, genieten van verrassend grote porties ‘gratis’ tapas bij
een drankje en prachtige natuur tot skieën in de Sierra Nevada.
www.grandioosgranada.nl
Idyllisch Ibiza
Kristalhelder water, paradijselijke stranden, gastvrije hippies,
cultuur snuiven in Dalt Vila, spectaculaire zonsondergangen en
het oogverblindende eiland Formentera op slechts 1 uur varen
gelegen. Ibiza is voor jong en oud een heerlijke plek.
www.idyllischibiza.nl
Magisch Madrid
Spectaculaire musea (o.a. het Prado en het Reina Sofia), gave
gastronomische markten, super om te shoppen, aansluiting met
de hogesnelheidslijn (naar Malaga, Valencia etc.), opkomende
wijken, toprestaurants, verstopte terrassen. Ontdek Madrid!
www.magischmadrid.nl
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Magnifiek Malaga
Verse visjes eten (op houtvuur klaargemaakt) met je voeten
in het zand, een enorme diversiteit aan gave musea, gezellige
terrassen, veel zonuren, mooie pleinen en verrassende verhalen.
Malaga is heerlijk voor een stedentrip én als strandvakantie!
www.magniﬁekmalaga.nl
Memorabel Mallorca
Pittoreske
dorpjes,
gastvrije
locals,
spectaculaire
landschappen, mooie stranden, heerlijk shoppen, bijzondere
bezienswaardigheden (waaronder de pracht van Gaudí in
de kathedraal in Palma). Palma de Mallorca is leuk voor een
stedentrip, maar Mallorca is ook heerlijk voor een strandvakantie.
www.memorabelmallorca.nl
Mooi Menorca
Alsof je in een paradijsje terecht bent gekomen: witte stranden,
onbeschrijfelijk helder water, schitterende natuur, knusse
dorpjes, verrassende culturele spots en een relaxte sfeer hoef je
niet naar het ‘einde’ van de wereld, maar ben je in Menorca aan
het juiste adres. www.mooimenorca.nl
Smaakvol San Sebastian
Gastronomisch genieten in San Sebastian: van lekkere
pintxos (sneetje brood met topping) tot Michelin
sterrenrestaurants. Maar je kunt er ook ook surfen,
cultuur snuiven, de groene adembenemende omgeving
verkennen en genieten van de gezellige en relaxte sfeer.
www.smaakvolsansebastian.nl
Stralend Sevilla
De stad van de flamenco, gastvrije locals, van tapasbar naar
tapasbar, een fijn zonnetje, heerlijke parken om door rond te
dwalen, oogverblindende culturele parels (zoals de kathedraal
en de Giralda), de knusse wijk Santa Cruz en er is meer moois
in het stralende Sevilla om te ontdekken. www.stralendsevilla.nl
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