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Cabanyal is de oude visserswijk van

de stad. En dat zie je als je door de

wijk heen wandelt. Vissers- en

marine-elementen zie je terug in

het straatbeeld en de cafés. Het lijkt

alsof je een beetje terug in de tijd

gaat. Oók naar de tijd van het

modernisme. Want je ziet er veel

laaggebouwde, gekleurde en

modernistische huisjes met

elementen van keramiek en

mozaiek. Daar is Cabanyal ook zo

bekend om! Het is echt een unieke

wijk met een eigen karakter.

Volgens de Engelse krant The

Guardian staat Cabanyal zelfs in de

top drie van coolste wijken van

Europa (2020).

 

De volledige naam van de wijk is

Cabanyal – Canyamelar, maar in de

volksmond wordt over Cabanyal

gesproken.

 

 

In de 19e eeuw was deze wijk nog

een tijdlang een onafhankelijk dorp:

Pueblo Nuevo del Mar. Aan het

einde van die eeuw werd het

onderdeel van de gemeente

Valencia. Omdat Cabanyal zo dicht

aan zee ligt, was het een

aantrekkelijke plek voor

investeerders om hier grote

wolkenkrabbers en hotels te willen

bouwen. Eind jaren negentig wilde

de gemeente de wijk ook gaan

hervormen waarbij ruim 1.500

huizen gesloopt zouden worden. 

Cabanyal-
Canyamelar
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https://www.theguardian.com/travel/2020/feb/08/10-of-the-coolest-neighbourhoods-in-europe-paris-berlin-rome


Wie Valencia zegt, zegt La Más Bonita. Het 

café in Ruzafa en aan het Patacona strand is 

ongekend populair! In het najaar van 2017 

werd de succesformule aangevuld met een 

appartementencomplex. Vier prachtige 

appartementen in de LMB stijl worden 

aangeboden en zijn gelegen in het begin

van de haven, op loopafstand van het strand. De lichte appartementen

hebben LMB details, zoals stenen elementen, maar ook de mint/blauwe kleur.

Eyecatcher in de appartementen is de Smeg koelkast. Twee appartementen

hebben een lekker terras en de twee andere een fijn balkon. Klik hier voor

meer informatie en beschikbaarheid van Appartamenten La Más Bonita.

Accommodaties
Er zijn natuurlijk veel accommodaties in deze wijk te vinden om tijdens je

stedentrip of vakantie te verblijven. Kijk maar eens op Booking.com of

Airbnb. We lichten hier twee bijzondere plekken uit. 

Dit vijfsterrenhotel ligt direct aan het populairste strand van de stad en

heeft vele faciliteiten. Er zijn twee buitenzwembaden, loungebedden, een

spa, een fitnessruimte, een restaurant met een mediterrane keuken en een

bar. Het hotel heeft ook mogelijkheden tot massages en

beautybehandelingen. Alle kamers zijn modern en elegant ingericht en van

alle gemakken voorzien. Klik hier voor meer informatie en beschikbaarheid

van Hotel Las Arenas.
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Hotel Las Arenas

Appartementen La Mas Bonita

https://www.booking.com/hotel/es/la-casa-del-puerto-valencia.nl.html?aid=325348;label=valencia
https://www.booking.com/hotel/es/apartment-cabanyal.nl.html?aid=325348;label=valencia
https://www.booking.com/hotel/es/balneariolasarenas.nl.html?aid=325348;label=valencia


Ga je met ons mee?

Tijdens onze fietstour ontdek je een deel van het mooie historische centrum,

maar ook een stukje van het uitgestrekte Turia park en de spectaculaire

ontwerpen van Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Bijzondere 

weetjes, knusse straatjes, gezellige pleinen, unieke spots, 

verrassende anekdotes en nog veel meer leuks komt er aan 

bod gedurende de fietstocht van Verrassend Valencia. Verder 

geeft een enthousiaste Nederlandse gids je graag wat 

persoonlijke tips mee tijdens een drankje op een gezellig 

terras. En we hebben onderweg nog iets lekkers om te 

proeven, maar daar verrassen we je 

graag mee tijdens de fietstour.

Tijdens onze tapastour ontdek je de lekkerste 

Spaanse hapjes én de lievelingstapasbars van de 

Valencianen. We slaan de restaurants over die vol 

met toeristen zitten en laten je juist de tapasbars 

ervaren waar de locals zelf graag komen. De tapastour 

is maaltijdvullend, dus erna hoef je niet meer te eten. 

Onze enthousiaste Nederlandstalige locals 

Benjamin, Jessica, Kris, Tamara en Leo 

kiezen de lekkerste hapjes voor je uit en 

weten daar uiteraard ook genoeg over te vertellen.

Fietstour + proefverrassing

(incl. fiets & drankje)
+ hele dag fietsen

€28,00
 
€34,50

groepstapastour
(incl. 8 hapjes + 3 drankjes)

€45,00

Fietstour

tapastour
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Wat ons betreft een hidden gem in Cabanyal! In dit huiskamerrestaurant

slash cultureel centrum kun je een heel fijne middag of avond doorbrengen.

Op de menukaart staan heerlijke, mediterrane gerechten. Doordeweeks is er

een lunchmenu van 9,50 euro. In de avond zit je heel gezellig in de tuin

onder de boom met sfeervolle verlichting en keramieken tegels om je

heen. Binnen is er een soort huiskamer met verschillende tafels en stoelen

en schilderijtjes aan de muur. Het is iets groter en ruimtelijker opgezet dan

de wat typische kleinere Cabanyal barretjes, maar nog steeds erg knus. 

 

Locatie

Carrer del Progrés 159
46011 Valencia
Website

Naast heerlijk eten kun je hier ook

iedere zondagavond om 19.30 uur live

flamenco-optredens bijwonen. Soms

hoor je wat jazz-elementen terug en is

er na het optreden een jamsessie.

Berklee studenten (van de Amerikaanse

muziekschool met een locatie in

Valencia) en lokale artiesten uit

Cabanyal bundelen nog wel eens hun

krachten tijdens muzikale avonden op

woensdagavond. Bekijk hun Facebook-

pagina voor de agenda. Boven het

restaurant is er ook nog een ruimte

waar eigenaresse Maria de Miguel

wilde plannen mee heeft. Stay tuned! 

Mar d'Amura

19

https://www.facebook.com/mardamura/


Als je binnenkomt, vallen de

kruiden en ingrediënten die boven

de bar hangen je meteen op. Het

restaurant is jaren geleden nog

gerenoveerd en je ziet daardoor wat

authentieke elementen terug. Zoals

de deuren van de badkamers van

het originele pand en traditionele

Valenciaanse potten. Kijk je ogen

uit en je ziet verrassende

elementen op de muur en aan het

plafond! Als je van de typische

Spaanse en Valenciaanse keuken 

houdt, dan ben je bij Bodega Anyora

op de juiste plek. Vergeet, naast het

brede wijnassortiment, ook niet de

huisgemaakte vermut te proeven.

Casa Montaña is een restaurant dat al vele tientallen jaren in de wijk zit en

zijn sporen inmiddels verdiend heeft. De inrichting en de keuken van het

restaurant zijn traditioneel. Je kunt er genieten van verschillende tapas,

zoals patatas bravas, mosselen, Spaanse chorizo en viskroketjes. Het

restaurant heeft daarnaast een eigen wijnkelder met duizenden heerlijke

wijnen!

 

Locatie

Calle José Benlliure 69

46011 Valencia

Website

Casa Montaña

Dit is hét populaire aperitief in

Valencia. Een tip: bestel de chuletón

de tomate con mango y aguacate

(‘tomatenkotelet’ met mango en

avocado)!

 

Locatie

Carrer d’en Vicent Gallart 15

46011 Valencia

Website

Bodega Anyora

23

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 13.00-16.00
en 20.00-23.30 uur
Zaterdag: 12.30-16.00 en 20.00-
23.30 uur
Zondag: 12.30-16.00 uur

https://www.emilianobodega.com/
http://www.anyora.es/


In de buurt
El Grao: een leuke, verrassende wijk net buiten Cabanyal. In het straatje

Carrer del Crist del Grau vind je drie lekkere eettentjes: La Peseta, La

FABrica en El Clavo. 

 

 La Peseta is een artistiek, alternatief en knus restaurantje waar

veel creatievelingen, kunstenaars en hippies komen. Deze bar

bestaat al sinds 1906 en in het restaurant zijn herinneringen te

vinden van al een eeuw oud. Specialiteit van het huis zijn de

tortilla’s (omeletten). Bijvoorbeeld de heerlijke ‘Tortilla de Patatas’,

oftewel de aardappelomelet. Daarnaast verkopen ze ook tortilla’s

met onder andere pompoen en aubergine. Verder hebben ze

heerlijke verse vis. Ben je een fan van live muziek? Dan is het leuk

om in het weekend naar Bodega

 la Peseta te gaan. Er treden hier 

dan regelmatig bandjes op. Zo kun 

je onder het genot van een lekkere 

tapa en een drankje genieten van 

de live muziek.
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Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?

Kijk dan op....

https://www.idyllischibiza.nl/
https://www.stralendsevilla.nl/
https://www.memorabelmallorca.nl/
https://www.bruisendbarcelona.nl/
https://www.magischmadrid.nl/
https://www.grandioosgranada.nl/
http://magnifiekmalaga.nl/
https://www.bijzonderbilbao.nl/
https://www.mooimenorca.nl/
https://www.smaakvolsansebastian.nl/
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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.

Deze route is met veel plezier en de
grootste zorg samengesteld door

https://www.verrassendvalencia.nl/

