Verrassend Valencia
Fietsroute
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Inleiding

Terug naar de
inhoudsopgave

Om op eigen gelegenheid een indruk van
een klein deel van het centrum, het Turia
park, de haven en het strand te krijgen is
deze fietsroute zeker een aanrader. Tijdens
de fietstocht kom je langs verschillende
bezienswaardigheden, gezellige pleintjes,
mooie terrassen, gave speeltuinen en
heerlijke restaurants. Verder krijg je veel
tips mee om te zorgen dat je onderweg in
ieder geval de lekkerste gerechtjes eet en
drankjes drinkt op de leukste plekken.

Sommige zinnen en woorden zijn
onderstreept, gekleurd of dikgedrukt. Vaak
kan je er dan op klikken, om je snel naar de
juiste pagina te brengen!
Klik bijvoorbeeld op deze zin om naar de
volgende pagina te gaan.
Let op! Om de interactiviteit te laten
werken op je telefoon moet je de fietsroute
openen via de app Adobe Reader of iBooks
en niet via de downloads van je telefoon.
Deze app kun je gratis downloaden.

0,0 KM

Terug naar
begin route
Om snel terug naar
het begin te komen, of
naar het begin van de
fietsroute, druk je op een
van deze knoppen.

Legenda
Hapje
Drankje
Bezienswaardigheid
Winkel
Activiteit

Hier kun je zien hoe ver je al
bent in de route!
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Keep in mind...

De totale fietsroute is 14 kilometer lang en eindigt bij het
strand van Valencia. Vind je dat iets te lang? Je kunt ook tot
en met onderdeel 11 van de fietsroute fietsen, tot de Ciudad
de las Artes y las Ciencias (Stad van Kunst en Wetenschap).
Tot en met dit punt is het 8 kilometer fietsen.
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Fietshuur

Kom langs, mail of bel
ons voor de mogelijkheden!
Openingstijden
Zomer (vanaf 20 maart tot half november):
Maandag t/m zondag: 09.30-14.00 uur en 16.30-20.00 uur
Winter (vanaf half november tot en met 19 maart):
Maandag t/m zondag: 09.30-14.00 uur en 15.00-18.30 uur
Let op: 25 december 2019 en 1 januari 2020 zijn wij gesloten.
Contactgegevens
(0034) 691 928 943 (voor fietshuur/tours)
(0034) 644 384 403 (buiten openingstijden)
shop@verrassendvalencia.

Prijzen fiets
Tijd

Prijs

Prijs kids

4 uur

€10,00

€5,00

8 uur

€12,50

€6,50

24 uur

€15

€7,50

2 t/m 3 dagen

€12,00 p/d

€6,00 p/d

Vanaf 4 dagen

€10,00 p/d

€5,00 p/d

Klik hier voor meer
informatie!
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Start

Voor de ingang van de Verrassend
Valencia winkel, op de Calle Cuba 34 in
de wijk Ruzafa.

Verrassend Valencia Tours & Bike Rental shop
De Verrassend Valencia Tours & Bike Rental shop vind je in de gezellige,
bohemian wijk Ruzafa! Bij oons enthousiaste team kan je terecht voor het
huren van hoge kwaliteit fietsen van Nederlandse makelij, het reserveren
van een leuke tour en je vindt er ook allerlei originele souvenirs en
natuurlijk dé Verrassend Valencia reisgids! Handig is om alvast vooraf
fietsen te reserveren, zodat jullie zeker weten dat jullie fietsen hebben om
de stad mee te gaan verkennen!
Locatie: Calle Cuba 34
Openingstijden: Zomer (vanaf 20 maart tot half november):
Maandag t/m zondag: 09.30-14.00 uur en 16.30-20.00 uur
Winter (vanaf half november tot en met 19 maart):
Maandag t/m zondag: 09.30-14.00 uur en 15.00-18.30 uur
Let op: 25 december 2019 en 1 januari 2020 zijn wij gesloten.
Contact: shop@verrassendvalencia.nl
(0034) 691 928 943 (voor fietshuur/fietstours)
(0034) 644 384 403 (buiten openingstijden)
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Churrería/Buñoleria El Contraste
Een echt familiebedrijf is Churrería/Buñoleria El Contraste.
Inmiddels is de vijfde generatie bezig met het bakken van
churros en buñuelos. Buñuelos zijn oliebolachtige donuts,
meestal gemaakt van onder andere pompoen of sinaasappel
(ook al proef je dat niet sterk terug). De Valencianen zijn
hier voor het ontbijt of het almuerzo te vinden, tussen 09.00
– 11.30 uur en weer juist in de namiddag rond een uur of 6
voor de ‘merienda’, oftewel de zoete middagsnack. Churros
en buñuelos zijn besprenkeld met kristalsuiker of worden
gedoopt in de warme chocoladesaus.
Locatie: Calle San Valero 12
Openingstijden: verschillend per seizoen

Leuk weetje: Op de muur buiten bij El Contraste
hangt altijd op een A4’tje de dagaanbieding,
bijvoorbeeld zes churros en een kopje
kofFIe voor een paar euro! En vergeet
vooral niet even om je heen
te kijken binnen naar de
mooie en leuke foto’s
die door de jaren heen
zijn gemaakt.
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L’Umbracle

Veel planten en boomsoorten, witte bankjes van keramiek en
het geluid van vogeltjes op de achtergrond. Je vindt het allemaal onder de witte bogen, oftewel L’Umbracle. Het L’Umbracle
is aan de ene kant een fijn parkje om doorheen te wandelen
of lekker een boekje te lezen en aan de andere kant vind je
vanaf (meestal) eind april/begin mei de openluchtdiscotheek,
L‘Umbracle. Echt een aanrader om daar een drankje en een
dansje te doen in de zomermaanden. Het gehele jaar door kan je
terecht bij de club MYA, die ondergronds is!
Locatie: Turia park
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Àgora

Het laatst voltooide gebouw uit de Ciudad de las Artes y
las Ciencias is het Àgora. Dit gebouw is te herkennen aan
de donkerblauwe kleur en maanachtige vorm. Het gebouw
is gebouwd tussen het Oceanogràfic en de brug Puente de
l’Assut d’Or. Helaas kan je het Àgora niet van binnen bekijken,
wat bij de rest van de Stad van Kunst en Wetenschap wel
het geval is. Je kunt alleen bij het Àgora naar binnen tijdens
evenementen die er worden georganiseerd. Je kunt natuurlijk
wel een kijkje nemen door de glazen rand om een idee van de
binnenkant te krijgen.
Locatie: Turia park

Reminder!

Je hebt er nu 8 kilometer
opzitten! Al een beetje moe
geworden? Dan kun je
terug naar de Verrassend
Valencia winkel of eventjes
uitrusten in het Turia
park. Wel nog zin om een
stukje te fietsen? De route
gaat nog door tot en met
het strand. Dit is nog
zo’n 6 kilometer fietsen,
maar natuurlijk met een
hoop leuke (en lekkere)
tussenstops!
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Marina Beach Club

In 2016 geopend en een ontzettend groot succes, de Marina
Beach Club in de haven van Valencia. Direct aan het strand
is de beach club gelegen, maar er is ook een zwembad, een
strandtentje (in de zomermaanden) een podium en nog
veel meer. Heerlijke bedjes om van de zon te genieten, een
restaurant om een hapje te eten. In de warmere maanden kun
je hier ‘s nachts ook een dansje doen in Ibiza-stijl!
Locatie: Playa Las Arenas
Openingstijden: ma - zo 12.00 - 00.00

Playa Las Arenas

Het stadsstrand van Valencia was vroeger
een plek waar vissersboten aankwamen en waar
handel plaatsvond. Daarna veranderde dit strand in
relaxplek voor de Valenciaanse bourgeoisie, waar onder
andere bekende Valencianen zoals Sorolla (kunstenaar) en Blasco
Ibáñez (schrijver en politicus) in de zomer veel waren. Het Las Arenas
strand is een strand met fijn, goudkleurig zand. Je kan hier strandbedjes
en parasollen huren en er zijn kleine standjes/tentjes waar je iets te
eten en te drinken kan kopen. Langs de boulevard zijn nog veel meer
restaurants waar je ook terecht kan voor een uitgebreide Valenciaanse
lunch. Na Las Arenas gaat het strand over op het Malvarrosa
strand en tot slot het Patacona strand, waar deze
fietsroute eindigt.
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Maak kennis met...

Óscar Lázaro, de eigenaar van La Más Bonita. Lees zijn tips over Valencia!

Waarom moeten reizigers naar La
MAs Bonita komen?

Het is een unieke plek waar je kan
genieten van verschillende hapjes.
Ook vind je ons in de plekken van
Valencia die je gezien moet hebben,
het Patacona strand, de wijk Ruzafa
en dicht bij de Mercado de Colon.
Onze huisgemaakte hapjes zijn
biologisch en onze openingstijden
zijn erg fijn zodat je de hele dag
kan genieten van een ontbijt, lunch,
‘merienda’ (zoet hapje rond 18:00)
of het diner (aangepast aan het
mediterrane dieet).

14,0 KM

Wat is jouw favoriete spot in
Valencia?

Het strand, de perfecte plek om
even te relaxen!

Wat raad je reizigers aan om in
Valencia te doen?
Mijn advies is om oude wijkjes
te ontdekken, te genieten van
het strand en dan natuurlijk een
bezoekje te brengen aan La Más
Bonita.
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Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?
Kijk dan op...
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Deze route is met veel plezier en de
grootste zorg samengesteld door
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