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Romantisch
Valencia

Dansen op het ijs

Houd jij wel van een dansje op het ijs? Het zal je misschien verbazen, maar ook in Valencia
kan er geschaatst worden! En dan vaak ook nog eens met het heerlijke zonnetje op je bol!
Wij hebben de leukste spots voor je uitgezocht, dus showen maar, die schaatskunsten!

Plaza Ayuntamiento

Op zoek naar wat gezelligheid? Ga dan eens naar Plaza Ayuntamiento!

Hier vind je een levensgrote kerstboom, verschillende kerstkraampjes,
een draaimolen, kersttreintje én niet te vergeten: een schaatsbaan. Een
waar feestje voor jong & oud!

Wanneer?

30 november – 6 januari
Open van 11.00 tot 23.00 uur
Kerstavond en Oudjaarsavond 11.00 tot 20.00 uur
Prijzen voor 45 minuten schaatsen:
Grote ring schaatsen (voor volwassenen) €8
Kleine ring schaatsen (voor kids) €5
Een ritje in de carrousel €3,50
In de weekenden van 30 november tot
5 januari kun je een ritje maken
met de kersttrein voor €3 p.p.

Nuevo Centro

N et buiten het centrum naast het Turia park vind je winkelcentrum
N‘Nuevo
Centro’. Hier kun je van eind oktober tot en met begin januari
naast leuke kerstinkopen shoppen ook een lekker rondje schaatsen.

Wanneer?

25 oktober tot 6 januari
Maandag tot en met vrijdag 17.30 - 21.00 uur
Vrijdag, zaterdag en vakantiedagen 11.00 - 14.00 uur en 17.00 21.00 uur
Prijs voor 30 minuten schaatsen:
€8 inclusief schaatshuur

Bubbels

Op oudejaarsavond wordt er natuurlijk een bubbeltje gedronken. Twijfel je welke cava jij wil opentrekken?
Hieronder verschillende cava’s op een rij, zodat je 2019 goed kunt inluiden!
Dominio de la Vega Esencia Reserva
Semi-Seco

El Miracle Brut Ecologico

Deze cava komt van de bodega Dominio de la Vega
en is gemaakt van de macabeo druif. Het is een
verfrissende en fruitige cava met geïntegreerde
koolzuurhoudende bubbel.

Een ecologische cava? Dan is deze cava van
bodega. Vicente Gandia een aanrader! De El
Miracle Brut Ecologico is droog en bestaat
uit 50% macabeo druif en 50% chardonnay
druif. Naast droog is deze cava licht fruitig
en verfrissend.

Luna de Murviedro Brut Rose
Organic

Marques de Requena Brut

Op zoek naar een rosé cava? Dan raden
wij deze cava van de bodega Murviedro
zeker aan! De cava is gemaakt van de
blauwe garnacha druif. Het is een lichte
cava met een perfecte zuurgraad en
afdronk met fruitige smaak.

Carlota Suria Brut Nature
De Carlota Suria Brut. Nature
van de bodega Pago de Tharsys is
gemaakt van de macabeo druif.
De frisse cava heeft een perfecte
balans tussen de zuurgraad,
rijpheid, boter en gist.

Spanjaarden beweren ook dat als je een
glaasje cava drinkt met iets gouds erin,
je geluk aantrekt in het nieuwe jaar.
Pas wel op dat je het goud niet opdrinkt
en het er dus uithaalt, nadat je glas
op is. Je kunt bijvoorbeeld een gouden
ring erin doen en dan drinken.

De Marques de Requena Brut is een
heerlijke droge cava van de bodega Torre
Oria. De cava is gemaakt van de macabeo
druif en is krachtig van smaak. Verder
heeft de cava een tropische en fruitige
smaak.
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Dinertips voor Kerst
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 door de bomen 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!
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Westin hotel

Mocht je willen gaan voor een uitgebreid galadiner op kerstavond, dan ben je aan het juiste adres
bij het Westin Hotel. Naast een uitgebreid menu waar onder andere platvis, short rib en heerlijke
chocolade pannacota op staan, zou je ook nog kunnen kiezen voor een speciaal pakket. Overnacht in
één van de waanzinnige kamers die het super luxe Westin Hotel te bieden heeft. Rollend naar je kamer
na het kerstavond gala! Geniet de ochtend daarna van een ontbijtbuffet.
Nederlands
Coquilles, Japanse ‘parels’ in curry,
hollandaisesaus met Iberische ham en een
bouillon van lelie
Tarbot (platvis) gebakken in knoflook en
olijfolie, ingelegde daikon (Oost-Aziatische
radijs) en kokkels met citroen.
Een 48-uur gegaard stuk Wagyu met gekruide
pompoen, pastinaak, spruitjes en vleesjus.
Chocolade panna cotta, speculoos, kastanjes en
mandarijnensorbet
Wijnen
José Pariente Savignon Blanc
Bodegas José Pariente, D.O. Rueda Pétalos del
Bierzo
Bodegas Álvaro Palacios, D.O. Bierzo Atance
Cava
Bodegas Mustiguillo, D.O. Valencia

Spaans
Vierias, perlas de japón al curry, holandesa de
jamón ibérico y consumé de liliáceas
Rodaballo con pil pil de su gelatina, daikon
encurtido y berberechos al limón
Short rib de wagyu cocinado 48 horas, calabaza
especiada, chirivía, brotes y jugo de carne
Pannacota de chocolate, speculoos, castañas y
sorbete de mandarina

Viños
José Pariente Savignon Blanc
Bodegas José Pariente, D.O. Rueda Pétalos del
Bierzo
Bodegas Álvaro Palacios, D.O. Bierzo Atance
Cava
Bodegas Mustiguillo, D.O. Valencia
Menu
Reserveren: +34 963 62 59 00
Carrer d'Amadeu de Savoia 16
€98 (inclusief rode en witte wijn en cava)

Wijnproeverij

Ben 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.
Prijs per persoon: €32,50
Duur: 1,5 uur
Inclusief:
• Proeven van 4 Valenciaanse kwaliteitswijnen
• Nederlandstalige local met een passie voor wijn
• Bij iedere wijn een bijpassend hapje
• Tips voor plekken waar je een goed glas wijn kan drinken of lekker kan eten

