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38 TOP 10-SELECTIE

1 De kathedraal
Een citytrip in Valencia kun je heel goed beginnen 
met een bezoek aan de kathedraal. Ingeklemd tus-
sen de Plaza de la Reina en de Plaza de la Virgen 
ben je letterlijk en figuurlijk in het hart van de stad. 

Op de plek waar de Moren in de 8e eeuw een grote 
moskee stichtten, werd in 1262 de eerste steen gelegd 
van de huidige kathedraal. De kerk is gewijd aan de 
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39DE KATHEDRAAL

heilige maagd Maria, maar is vooral bekend als bewaarplaats van de heilige 
graal. De stenen drinkbeker die Jezus gebruikt zou hebben tijdens het 
laatste avondmaal. Deze kelk bevindt zich volgens de legende sinds de 15e 
eeuw in Valencia. Hoewel de kathedraal geen museum is, kun je hier ook 
diverse werken van de Spaanse schilder Goya bewonderen. 

Het imposante bouwwerk is een mix van romaans, gotiek en barok. Alle 
drie hebben ze hun eigen ingang: de paleisdeur (romaans), de hoofdingang 
(barok) en de aposteldeur (gotisch). Deze laatste is ook de ingang van het 
watertribunaal, El Tribunal de las Aguas (P95), dat elke donderdag klokslag 
12 uur bij elkaar komt.

Aan de voorzijde van de kathedraal staat de gotische klokkentoren El 
Miguelete uit 1381. Achter de 
kathedraal staat de Basilica de 
la Virgen de los Desamparados 
(P84), herkenbaar aan de mooie 
blauwe koepel. 

A C17
B Plaza de la Reina
C 963 918 127
W www.catedraldevalencia.es 
D Diensten: ma-za 8, 9.45, 11, 12, 
18, 19 en 20 uur (die van 18 uur alleen 
in de zomer); zo extra dienst om 13 
uur. Tours met gids: ma-za 10-17.30, zo 
14-18.30 uur. 
J Prijzig. Beklimming van de toren 
niet inbegrepen 
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100 VERKEN DE STAD PER WIJK
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g Ga aan het einde van deze straat links de Calle de Sant 
Vincent Martir in. Je kunt hier oversteken en het Keramiek-
museum (P90) bezoeken of je slaat links af de Calle de la 
Pescaderia in en wandelt richting de Plaza Redonda (P94). 
Vergeet niet het informatiebord hier te bekijken. Het geeft 
een mooi beeld van hoe het plein er oorspronkelijk uitzag. 

Steek het plein recht over en het volgende pleintje komt 
al in zicht: de Plaza Lope de Vega. Hier vind je het smalste 
huisje van Valencia, de Iglesia de Santa Catarina en Turrones 
Ramos (P108), dé plek voor echte Spaanse noga. 

Iets verderop, via de Calle de la Sombrería, vind je aan je 
rechterhand Pastelleria Santa Catalina waar ze prachtige 
taartjes verkopen en Horchateria de Santa Catalina (P106). 
Stop hier om een traditionele horchata te drinken. 

Tegenover de horchateria staat de toren Santa Catalina, die je 
kunt beklimmen. Niet te verwarren met de Miguelete (P39); 
die staat even verderop bij de kathedraal (P38-39). 
 Vervolg je weg en ga links de Plaza de la Reina op, waar 
zich de ingang van de kathedraal bevindt. Je kunt zowel de 
kathedraal bezoeken als de klokkentoren Miguelete met 207 
treden beklimmen. Boven heb je een prachtig uitzicht over 
Valencia.

Na het bezoek aan de kathedraal ga je met je rug naar de 
ingang rechtsaf richting de Plaza de la Virgen (P93), maar 
niet voordat je bij ijssalon Véneta (P63) een ijsje hebt ge-
geten. De Plaza de la Virgen is wat je noemt het hart van de 
oude stad. Bezoek hier de basiliek (P84), het Archeologisch 
Museum (P89), bekijk de fontein (P93) en aanschouw het 
Tribunal de las Aguas (P95). 
 Op het plein vind je veel terrasjes, waaronder dat van 
Saona (P107). Wil je de typische Agua de Valencia proberen, 
wandel dan tussen de basiliek en de kathedraal door, ga 
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101LA CIUDAD VELLA (DE OUDE STAD)

rechts over de Plaza de l’Amonia en dan linksaf de Calle del 
Conde de Almodovar in naar Café de las Horas (P105).
 Weer terug op de Plaza de la Virgen wandel je de Calle 
Caballeros in. Aan je rechterhand ligt een parkje met mooie 
sinaasappelbomen en het oude kasteel van de koning, dat nu het 
provinciehuis is. Links de winkels Cavallers 7 (P109), waar ze 
handgemaakte waaiers verkopen, en Lontananza (P108), met be-
taalbare kleding. Ga na het provinciehuis naar rechts naar de Plaza 
Manises. Het plein gaat over in de Calle Serranos. Hier vind je de 
leuke modewinkel Sisters & Ro (P109) en fietsenverhuurbedrijf 
Passionbike (P150). Wandel de straat uit naar het eindpunt: de 
Torres de Serranos (P94). 

Afstand: 1,4 km
Duur: 2,5 uur 
Beginpunt: Torres de Quart
Eindpunt: Torres de Serranos
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64 DE BESTE HOTSPOTS

De leukste festivals 
en evenementen 
Tomatina
Dit straatfestival (zie foto onder) vindt net buiten Valencia plaats, in 
Buñol. De laatste woensdag van augustus kleurt het dorpje helemaal 
rood, van de tomaten. Er vindt dan een heus tomatengevecht plaats 
waar duizenden mensen op afkomen.

Las Fallas
(P56). 

Marathon 
Voor de echte diehards is er de marathon. Ieder jaar in november 
wordt de Marathon Valencia Trinidad Alfonso (P152) georganiseerd en 
twee keer per jaar een halve marathon. 

Día de la Comunidad 
Valencia bestaat sinds 1238 en de oprichting van de stad wordt elk jaar 
groots gevierd op 9 oktober. Koning Jaime veroverde de stad op de 
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65DE LEUKSTE FESTIVALS EN EVENEMENTEN

Arabieren en hij staat 
dan ook centraal deze 
dag. Een processie 
strekt langs zijn stand-
beeld waar bloemen 
worden gelegd. De 
processie eindigt op de 
Plaza del Ayuntamiento 
met groot knalvuur-
werk. De avond ervoor 
zijn er op diverse plek-
ken in de stad gratis 
concerten, dansvoor-
stellingen en om 24.00 
uur een vuurwerkshow 
in het park. 

Culinaire week 
Een redelijk nieuw festi-
val waarbij de topchefs 
van Valencia de handen 
ineenslaan en met col-
lega’s uit het buitenland 
gaan koken met lokale producten. Tijdens het evenement kun je 
hun gerechten proeven in de twaalf restaurants die meedoen. De 
Mercado Colon is het middelpunt van de culinaire week die eind 
februari, begin maart wordt gehouden. 
Vooraf reserveren via de website: 
www.valenciaculinarymeeting.com 

Gratis klassiek concert
Ben je in juni in Valencia, dan bof je. In het Túria-park bij het Palau 
de la Musica vindt elke donderdagavond een klassiek concert 
plaats. Het is gratis en begint om 20.15 uur. Ook in het Túria-park 
wordt begin juni het Festival de les Arts gehouden waar de kun-
stenaars van Valencia diverse optredens verzorgen. 
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123CÁNOVAS EN RUZAFA

UIT ETEN 
In Cánovas en Ruzafa buitel je over de restaurants, cafés, barretjes, 
traiteurs, bakkerijtjes etc. Wekelijks worden er nieuwe locaties ge-
opend. Hieronder een paar tips waar je zeker goed terecht kunt, maar 
vergeet vooral niet goed om je heen te kijken en een beetje rond te 
vragen. Met een beetje geluk spot je zelf weer een leuke nieuwe 
locatie. 

 Bar Vermudez (€€)
In Spanje drinken ze nog regelmatig vermouth en daarom vind je 
hier vaak een barretje of restaurant met deze drank in de naam. Bij 
Vermudez hebben ze heerlijke tapas, waaronder gegrilde inktvis, 
kroketjes met ham, patatas bravas en caneloni met ragout en truffel. 
Je drinkt er natuurlijk een vermouth bij met een schijfje sinaasappel 
en een olijf. 
B C./Sueca, 16 
C 963 034 774  
D Ma-zo 19-23 uur

 Bluebell Coffee (€)
La Mas Bonita kent iedereen, maar Bluebell Coffee is eigenlijk veel 
leuker en in ieder geval een stuk rustiger. Ze serveren er heerlijke ve-
getarische gerechten en hebben een passie voor zelf gebrande koffie, 
en eerlijk is eerlijk: de koffie is misschien wel de lekkerste van de hele 
stad… Bluebell Coffee wordt daarom ook veel gebruikt als flexplek 
door studenten en creatieven. Er is een klein terrasje. Ontbijten kun je 
tot 13 uur en in het weekend tot 15.30 uur. Voor de lunch is de Bud-
dha Bowl een aanrader of het brunchmenu voor € 7,50. 
B C./Buenos Aires 3
C 963 225 413  
W www.bluebellcoffeeco.com
D Ma-zo 9-21 uur 

 Casel.la (€€)
Hier kun je heerlijk Spaans eten: kroketjes met bacalao, solomillo 
iberico, merluza en patatas bravas, om slechts enkele klassiekers te 
noemen. De inrichting is niet heel bijzonder, maar het terras is fijn. 
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Kies voor het dagmenu vanwege de zeer goede prijs-kwaliteitverhou-
ding. Voor een driegangenlunch inclusief water, wijn en koffie betaal je 
ongeveer € 25. Veel locals voor een zakenlunch. 
B C./Conde Altea 17 C609 88 30 28 W www.casellarestaurante.com 

 Doña Petrona (€)
Tegenover de Mercado Ruzafa. Met mooi weer zit je hier heerlijk op 
het terras met uitzicht op de kerk San Valero. De kaart bevat een leuke 
mix van Valenciaanse en Argentijnse gerechten, waaronder empana-
das,  canelones en gegrilde chorizo. Driegangen-lunchmenu inclusief 
1 drankje voor € 15. Tapas kun je de hele dag eten voor € 19. 
B C./Padre Perera 5 C 963 364 983 W www.donapetrona.es 

Dulce de Leche (€)
De bekendste taartenwinkel van Ruzafa. Hier is het altijd druk. Begrijpe-
lijk, want behalve voor een lekker ontbijt of een lunch kun je hier terecht 
voor de mooiste taarten. Tientallen verse cakes, taarten en gebakjes 
lachen je toe vanuit de vitrine. Er is ook een terras. 
B C./Cuba 45 C 960 035 949

Lambrusquería (€(€)
In dit Italiaanse restaurant is het altijd druk en het terras zit als een van 
de eerste vol. Maar dat komt niet omdat de locals er zo graag eten. Het 
is vooral geliefd bij toeristen die eens wat anders willen dan tapas, en 
als het kan een beetje vroeg… Lekker eten, dat zeker, maar Italiaans 
eten in Valencia? Nee, dan doe je Spanjaarden toch echt te kort. 
B C./Conde Altea 31 C 963 34 07 53 W www.lambrusqueria.com 

 Maipi (€€)
Deze tapasbar is Spaanser dan Spaans en dat de eigenaar een groot 
voetbalfan is zal je niet ontgaan. Alle grote sterren van Valencia hebben 
minstens één keer in zijn bar gegeten, onder wie Guus Hiddink en Ro-
nald Koeman. De foto’s bewijzen het. Je eet hier ouderwetse mediter-
rane tapasgerechten, waaronder lamskoteletten, gamba’s en groenten. 
Montaditos en Platos a la plancha zijn de specialiteiten. 
B C./Maestro José Serrano 1 C 963 735 709
W www.maipi.es
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33PRAKTISCHE TIPS

TELEFOON
De landencode om vanuit Spanje naar Nederland te bellen is 0031, naar 
België 0032. De landcode van Spanje is 0034. Sinds juni 2017 zijn de 
roamingkosten in EU-landen afgeschaft. Je kunt dus in Spanje met je 
mobiele telefoon bellen en internetten zoals thuis. Let op: de (data)limieten 
die providers binnen deze nieuwe regelgeving mogen hanteren gelden ook 
in Spanje. 

POST EN INTERNET
Postkantoren, correos, zijn meestal open van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 14 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Postzegels, sellos, zijn 
verkrijgbaar bij tabakswinkels. Zie ook www.correos.es.

Veel hotels hebben wifi, dat geldt ook steeds meer voor cafés en bars.

ELEKTRICITEIT
Is hetzelfde als in Nederland en België: 220 volt. Ook het stopcontact is 
hetzelfde, met twee pengaten. Je hebt dus geen adapter nodig.

GELD
Je kunt pinnen met je pinpas. Creditcards worden over het algemeen geac-
cepteerd, behalve bij kleinere bars en restaurants. 

GEZONDHEID
Zonnebaden
Pas op voor de felle zon, vooral in de maanden juli en augustus. Gebruik 
zonnecrème met een hoge beschermingsfactor. Vermijd de middagzon 
tussen 12 en 16 uur.
Apotheek
De farmacias (apotheken) zijn herkenbaar aan een groot groen kruis. Veel 
medicijnen zijn zonder recept verkrijgbaar.
Drinkwater
Water uit de kraan is over het algemeen veilig, maar kan een vieze chloor-
smaak hebben. Mineraalwater is goedkoop; er is sin gaz, zonder koolzuur, 
en con gaz, met koolzuur.

VEILIGHEID
De Guardia Urbana draagt lichtblauwe uniformen en houdt zich bezig met 
het verkeer. Daarnaast zijn er de nationale politie en de Guardia Civil, met 
groene uniformen, die zorgen voor de nationale veiligheid.
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34 REISWIJZER

n  Draag niet te veel contact geld op zak.
n  Pas op voor zakkenrollers, vooral waar veel mensen bij elkaar zijn, bij-

voorbeeld tijdens de Semana Santa.
n  Laat kostbare bezittingen achter in de kluis van het hotel.

OPENINGSTIJDEN
Veel winkels, en zelfs verkeersbureaus, musea en bezienswaardigheden, 
zijn in de middaguren gesloten. Alleen de grote warenhuizen en supermark-
ten blijven de hele dag open. Banken zijn op zaterdag gesloten en zijn door 
de week vaak tot slechts 14 uur geopend. Op feestdagen zijn vrijwel alle 
winkels en banken gesloten.

Openingstijden winkels: doorgaans ma-vr 9.30-14 en 17-20, za 10-14 
uur. Musea en bezienswaardigheden zijn vaak gesloten tussen 14-16 uur.

Datzelfde geldt voor kerken, kathedralen en kloosters.

TAAL
In Valencia wordt behalve Spaans ook de eigen taal Valenciano gesproken. 
De taal is een afgeleide van het Catalaans, dat in Catalonië en Barcelona 
wordt gesproken. De twee talen worden net zo makkelijk naast elkaar 
gebruikt. Dat merk je vooral als het straatnamen en andere namen betreft. 
Die worden overal door elkaar gebruikt en dat kan nogal eens voor verwar-

si
no
por favor
gracias
hola
adiós
buenos días
buenas tardes
buenas noches
me gustaría...
de nada
lo siento
perdón
no lo se
¿hablas inglés?

bank
postkantoor
creditcard
open
gesloten

banco
correos
tarjeta de crèdito
abierto
cerrado

vandaag
morgen
Hoe gaat het?
goed, bedankt
wanneer
waarom
waar is...
wat?
politie
dokter

hoy
manaña
¿Qué tal?
bien, gracias
cuando
por qué
¿dónde hay...
¿qué?
policía
médico

ja
nee
alstublieft
dank u wel
hallo
tot ziens
goedemorgen
goedendag
goedenavond
ik zou graag…
graag gedaan
het spijt me
pardon
ik weet het niet
spreekt u Engels?
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