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Voorwoord

Wat leuk dat je tijdens Las Fallas in Valencia bent, het grootste 

straatfestival van Valencia en eigenlijk heel Spanje! Je gaat het vast 

geweldig vinden. We willen graag dat je alles uit je reis naar Valencia 

haalt tijdens Las Fallas. Daarom hebben we de Fallasgids voor je 

gemaakt. Hierin vind je meer achtergrondinformatie over hoe Fallas 

is ontstaan en bijhorende tradities, een actueel programma van de 

vuurwerkshows, mascleta’s en lichtshows. Een kaart met hotspots, 

handige tips, weetjes en nog veel meer!  

Heel veel plezier!
Het team van Verrassend Valencia 
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Klik op een hoofdstuk en ga er direct 

heen! Terug naar de inhoud? Klik dan 

op het huis je        links onderin.

Ga mee op Fallas 
Tour! 
Langs de mooiste beelden 
wandelen? Meer te weten komen 
over Las Fallas? En tussendoor ook 
nog een echte Valenciaanse lekkernij 
nuttigen? Ga dan gezellig mee met 
de Verrassend Valencia Fallas 
Rondleiding!

Periode: 14 - 19 maart
Tijd: 17.30 of 18.00 uur (duur: 1,5 uur)
Prijs: € 19,50 p.p.
Reserveren:
shop@verrassendvalencia.nl
+34 644 384 403
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Ook leuk...
Voorafgaand aan Las Fallas vindt bij de Stad van Kunst en Wetenschap een expositie 
plaats, La Exposición del Ninot. Tijdens deze expositie kun je alvast wat proeven van 
Las Fallas. En je kunt je stem uitbrengen op de pop waarvan jij vindt, dat deze niet in 
vlammen op mag gaan tijdens “La Crema” in de avond en nacht van 19 op 20 maart! 
Iedere Falla vereniging heeft namelijk van zijn grootse fallas beeld, een klein stukje 
pop afgebroken: een ninot. Al deze stukjes (ninots) kun je van dichtbij bekijken 
tijdens deze expositie in het Wetenschapsmuseum (Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe). Superleuk en je krijgt al een idee wat de thema’s of belangrijke onderwerpen 
dit jaar tijdens Fallas zullen zijn. Aan het einde van de expositie kun je twee keer je 
stem uitbrengen: namelijk op een grote ninot en een kleine ninot. Op 2 februari is de 
expositie geopend en je kunt deze nog bezoeken tot en met 15 maart. Op 15 maart 
worden deze ninots weer terug op de grote falla geplaatst. Van al deze ninots 
worden 2 winnaars gekozen (1 ninot van een kinderfalla en 1 ninot van een grote 
falla), deze worden niet verbrand tijdens La Crema. De winnaars krijgen een plekje in 
het Museo Fallero. 

 Entree 
€ 3,00 (algemeen tarief) 
€ 1,50 (65+ en kinderen 
van 4 - 12 jaar) 

Openingstijden 
Maandag t/m  
donderdag van 10:00 - 20:00 
Vrijdag t/m  
zondag van 10:00 - 21:00 
Open t/m 15 maart
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Locatie
Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe,
Stad van Kunst en 
Wetenschap
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Wanneer? Pirotecnia Wat? Waar?

Zaterdag 29 februari 20.00 uur Nog onbekend Sierwerkshow Nog onbekend

Zondag  1 maart 07.20 uur Valenciana Despertà (“de ontwaking”) Plaza Ayuntamiento

Zondag 1 maart 14.00 uur Peñarroja Mascleta Plaza Ayuntamiento

Zondag 1 maart 18.00 uur Valenciana & Gori de 
Mislata

Mascleta Alameda*

Zondag 1 maart 20.00 uur Valenciana Siervuurwerkshow Torres de Serranos

Maandag 2 maart 14.00 uur Hermanos Ferrández Mascleta Plaza Ayuntamiento

Dinsdag 3 maart 14.00 uur María Angustias Pérez Mascleta Plaza Ayuntamiento

Woensdag 4 maart 14.00 uur Crespo Mascleta Plaza Ayuntamiento

Donderdag 5 maart 14.00 uur Aitana Mascleta Plaza Ayuntamiento

Vrijdag 6 maart 14.00 uur Lluch Mascleta Plaza Ayuntamiento

Zaterdag 7 maart 14.00 uur Gironina Mascleta Plaza Ayuntamiento

Zaterdag 7 maart 23.59 uur Nog onbekend Kleurenmascleta Plaza Ayuntamiento

Zondag 8 maart 14.00 uur Martí Mascleta Plaza Ayuntamiento

Maandag 9 maart 14.00 uur Borredà Mascleta Plaza Ayuntamiento

Dinsdag 10 maart 14.00 uur  Vulcano Mascleta Plaza Ayuntamiento

Woensdag 11 maart 14.00 uur Tomás Mascleta Plaza Ayuntamiento

Donderdag 12 maart 14.00 uur Zarzoso Mascleta Plaza Ayuntamiento

Voor de echte 
vuurwerkliefhebber!
De mascleta’s (knalvuurwerkshows) op Plaza Ayuntamiento en de 
castillos (siervuurwerkshows) worden dagelijks verzorgd door andere 
pirotecnia’s. Dit zijn de vuurwerkproductiebedrijven. In onderstaand 
schema vind je per dag de pirotecnia die de show verzorgt.

*Tussen Puente de Las Flores y Puente de la Exposicion
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Tapastour
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ONTDEK DE LEKKERSTE 
TAPASBARS IN VALENCIA!

Tijdens je bezoek aan Valencia de lekkerste Spaanse hapjes eten? We 
verrassen je graag tijdens onze tapastour! We nemen je mee naar de 
tapastentjes waar de Valencianen zelf ook graag een vorkje prikken. 

Onze enthousiaste Nederlandstalige locals kiezen de lekkerste hapjes voor 
je uit en weten daar uiteraard ook genoeg over te vertellen. Ook delen ze 
persoonlijke tips met je, zodat je voor de rest van je verblijf weet bij welke 
restaurants je lekker kunt eten! Ook krijg je een verrassende herinnering om 
mee naar huis te nemen. Maar dat houden we natuurlijk nog even geheim 
;-)

Duur: 2,5 uur tot 3 uur
Prijs: € 45

Let op, de tapastour gaat 
door bij een minimum 
aantal deelnemers van 8 
personen

Inclusief: 8 tapashapjes 
(maaltijdvullend!) en 3 
drankjes (wijn, bier, tinto de 
verano, vermut, frisdrank, 
koffie/thee), enthousiaste 
Nederlandstalige local met 
een passie voor Spaanse 
lekkernijen, inside tips voor 
de rest van je verblijf in 
Valencia.

Reserveren 
Stuur een mailtje naar  
shop@verrassendvalencia.nl 
voor de mogelijkheden!

Of reserveer via onze 
website!
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https://www.verrassendvalencia.nl/tapastours.html
https://www.verrassendvalencia.nl/tapastours.html
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Fallas
rondleiding

Meer weten over Las Fallas? 
Langs de mooiste beelden 
wandelen? En tussendoor ook 
nog een echte Valenciaanse 
lekkernij nuttigen? Ga dan 
gezellig mee met de 
Verrassend Valencia Fallas 
Rondleiding!

Periode: 14 - 19 maart
Tijd: 17.30 of 18.00 (1,5 uur)
Prijs: € 19,50 per persoon

Reserveren:
shop@verrassendvalencia.nl
+34 644 384 403
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https://www.verrassendvalencia.nl/fallas-rondleiding.html
https://www.verrassendvalencia.nl/fallas-rondleiding.html
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Een ’pop’ uit een Fallasbeeld wordt ‘ninot’ genoemd. 
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Deze route is met veel plezier en de grootste  
zorg samengesteld door:

Carrer del Comte de Salvatierra 21 
Puerta 10 46004 Valencia

info@verrassendvalencia.nl
www.verrassendvalencia.nl 

© Verrassend Valencia, Valencia 
1e uitgave juli 2014

2e uitgave januari 2015
3e uitgave oktober 2015

4e uitgave december 2015
5e uitgave februari 2016
6e uitgave februari 2017

7e uitgave december 2017
8e uitgave juni 2018

9e uitgave februari 2019
10e uitgave januari 2020 

Vormgeving door Maartje Folkerts

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door 
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere 

wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

volg ons op de volgende social media

https://www.verrassendvalencia.nl/
https://twitter.com/verrassendvlc
https://www.instagram.com/verrassendvalencia/?hl=nl
https://www.facebook.com/Verrassendvalencia/
https://nl.pinterest.com/verrassendvlc/?eq=verrassend%20va&etslf=8472

