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Op zondag 6 januari wordt Día de Reyes gevierd, oftewel 
Driekoningen. Eigenlijk is het een soort mix van Sinterklaas 
en Kerst, op de manier hoe wij deze feestdagen kennen. 
Het is dus een leuke feestdag voor kinderen! Tijdens Día 
de Reyes is er van alles te doen, zoals een grote optocht, er 
wordt veel lekkers gegeten en net na Driekoningen houden 
de winkels grote uitverkoop (‘rebajas’).

Op zaterdag 5 januari, de dag voor 
Driekoningen, vindt een grote optocht 
plaats in  het centrum van Valencia. De 
optocht is voor jong en oud leuk om te 
zien, omdat er prachtige praalwagens 
te zien zijn. Deze optocht heeft ietwat 
weg van Sinterklaas, want vanaf de 
versierde wagens wordt een hoop 
strooigoed gegooid! Om 17.00 uur 
komen de drie wijzen uit het Oosten 
aan per boot in de haven van Valencia. 
Om 18.00 uur begint de optocht met de 
koningen bij Paseo de la Alameda. Hij 
eindigt op Plaza Ayuntamiento rond 
20.00 uur. Daar klimmen de koningen 
via een brandweerladder naar het 
balkon van het Ayuntamiento. Zo 
kunnen ze alle kinderen van de stad 
begroeten! 

Hoewel deze feestdag in Nederland niet 
echt groots gevierd wordt, is het in 
Spanje een dag waar naar uitgekeken 
wordt. Het is ook een officiële vrije 
dag. Het verhaal achter Driekoningen 
is dat de drie koningen vanuit het 
Oosten door een ster naar Bethlehem 
werden geleid en daar het kindje 
Jezus vonden. De kinderen maken 
in december hun verlanglijstjes en 
krijgen, mits ze lief zijn geweest 
natuurlijk ;-), op 6 januari cadeautjes. 
Op deze feestdag hebben de mensen hun 
kerstboom nog steeds staan, waar de 
cadeautjes onder komen te liggen. Als 
de kinderen niet zo lief zijn geweest, 
kan er weleens ‘carbon’ (kolen, maar 
dan van suiker) onder de boom liggen. 

DIA DE REYES
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Een ‘to do’ die niet kan missen in het rijtje 
van romantische uitjes: schaatsen! In 
Valencia kun je tijdens de feestdagen op 
verschillende plekken je schaatskunsten 
laten zien, bijvoorbeeld op Plaza 
Ayuntamiento.





boetiekjes 

     anneer je van de drukkere 
winkelstraat Carrer de Colon afwijkt, 
kom je pas echt leuke spots tegen. 
Poppyns is er hier een van. Je vindt 
er niet alleen hele toffe kleding, 
accessoires en andere decoratie-
items. Ook zit er een leuk koffietentje 
verstopt in de shop. Ideaal voor een 
korte koffiepauze tijdens het shoppen! 

    andala Espai Creatiu 
is een uniek boetiekje in 
de wijk El Carmen, in het 
historische centrum van 
Valencia. In dit boetiekje 
vind je bohemian items 
die afkomstig zijn uit 

verschillende plekken op 
de wereld. Handgemaakte 

hippie-kleding, tassen 
en andere verrassende 

sieraden! Je kunt zelfs een 
henna-tattoo nemen, leuk 
als vakantieherinnering!

Naast alle bekende merken, die we ook in 
Nederland hebben, heeft Valencia ook enorm veel 
boetiekjes waar je originele kleding, sieraden of 
accessoires kunt kopen. Kom thuis met kleding 
die niemand anders in Nederland draagt en maak 

je outfit voor de feestdagen compleet!
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     en jij een echte wijnliefhebber? Dan is de 
wijnproeverij van Verrassend Valencia zeker 

iets voor jou! Ontdek verschillende Valenciaanse 
kwaliteitswijnen en geniet van bijpassende 

hapjes. De wijnproeverij is niet alleen erg lekker 
en gezellig, maar ook nog eens leerzaam. Leuk 
om samen met jouw familie en/of vrienden te 
boeken tijdens de feestdagen! Meer informatie 

vind je op onze website. 

Wijnproeverij
B

Click!Click! Click!

https://www.verrassendvalencia.nl/wijnproeverij.html


Bij Kerst hoort natuurlijk lekker eten en daarvoor 
ben je in Valencia helemaal aan het juiste adres. De 
Spaanse gastronomie is enorm uitgebreid en er is voor 
ieder wat wils. Door de vele restaurants zie je het bos 
misschien niet meer en daarom hebben wij de leukste 
dinertips voor de kerstdagen voor je op een rijtje gezet. 
Genieten maar van die heerlijke kerstmenu’s! 

Dinertips voor Kerst 

24 DECEMBER

5 sterren - diner *****
Mocht je willen gaan voor een uitgebreid galadiner op kerstavond 
dan ben je aan het juiste adres bij het Westin Hotel. Gemarineerde 
zeebaars, lamsvlees, heek, maar ook rode vruchtjestaart met 
vanille-ijs staan er op het menu. 

westin hotel

Tataki de jurel de lonja, mojo de 
limón marroquí y almendras 
tiernas

Lubina confitada con guiso de 
habitas baby y berberechos

Sorbete London Mule

Cordero lechal con conserva de 
setas y tierra de especias

Bizcocho de cacahuete, cremoso 
de chocolate y sésamo y helado 
de coco

Vinos
Triay Godello, B. Adegas Triay, 
D.O Monterrei
Falcata Arenal, B. Pago Casa 
Gran, D.O Valencia 
Gran Codorniu Pinot Noir 
Vintage, B. Codorniu, D.O Cava

Tataki met horsmakreel, citroen 
en zachte amandelen

Gedroogde zeebaars met stoofpot 
van boontjes en kokkels

Sorbet ‘London Mule’ 

Lam met champignons en aarde 
van specerijen

Pinda biscuitgebak, chocolade-
room en sesam- en kokosijs

Wijnen
Triay Godello, B. Adegas Triay, 
D.O Monterrei
Falcata Arenal, B. Pago Casa 
Gran, D.O Valencia
Gran Codorniu Pinot Noir 
Vintage, B. Codorniu, D.O Cava

Prijs: €98 (inclusief rode, witte 

wijn en cava) 

Reserveren: +34 963 625 900 - 

sales@westinvalencia.com



Fijne feestdagen 
van 

Verrassend 
Valencia!
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