
V A L E N C I A
Zwemmen in de zee, fietsen in de rivier, winkelen of uitgebreid tafelen, in Valencia kan het 
allemaal. Met zijn aparte mix van natuur en architectuur, oude en nieuwe cultuur, zijn 
ontelbare pleinen en gastronomie is Valencia wat ons betreft een topbestemming.

TEKST KARIN DE RIDDER FOTO’S KAATJE VERSCHOREN BEHALVE FOTO 25.
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1 Met de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, een verzameling van zes 
straffe architectonische gebouwen 
omringd door blauwe waterpartijen in 
de tuinen van de Turia, zorgt architect 
Santiago Calatrava sinds 1998 voor een 
echt Guggenheim-effect in Valencia. 
2 De koepel van de art nouveau 
Mercado Central, één van de oudste 
overdekte markten van Europa uit 1928: 
een 30 meter hoog samenspel van ijzer, 
keramiek en kristal. 
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3 Buiten de grenzen van dit stadsparcours maar toch het vermelden én het bezoeken waard omdat het 
alweer zo ‘n mooi voorbeeld van herbestemming is waar Valencia een patent op lijkt te hebben: de oude 

Bombas Gens-fabriek, nu een kunstencentrum met sociale inslag. De authentieke 15de-eeuwse bodega die 
ze in één van de oude kelders ontdekten, is prachtig gerenoveerd. 4 In El Carmen, de oudste wijk binnen de 
middeleeuwse stadsmuren met vaak nog sporen van het Moorse verleden, zie je heel wat opvallende street 

art. Het zegt alles over de sfeer in deze onconventionele buurt . 



Valencia heeft alle troeven om je tot een 
citytrip te verleiden. De zogenoemde ‘Si-
naasappelstad’ is de derde grootste stad 
van Spanje en combineert haar ideale lig-
ging aan de Middellandse Zee met cultuur 
en architectuur. Ze bruist als een metro-
pool (voorlopig zonder de toeristentsuna-
mi’s van Barcelona), maar heeft de sfeer 
van een gezellige provinciestad. Ook qua 
natuur heeft ze heel wat te bieden: de 
Middellandse Zee, uiteraard, maar ook de 
drooggelegde bedding van de Turia, of een 
eind weg uit de stad, het Albufera-natuur-
park, waar rijst voor de paella wordt ge-
teeld. Bovendien schijnt de zon er 350 da-
gen per jaar (behalve die ene keer dat onze 
fotografe en ik er samen op pad waren, en 
de straten door de aanhoudende regen in 
kleine rivieren veranderden). Je kunt er 
fietsen, shoppen, lekker eten en urenlang 
zalig nietsdoen op de terrassen van de on-
telbare pleinen. Voor designliefhebbers 
wordt Valencia binnenkort extra aantrek-
kelijk, want in januari diende de stad haar 
kandidatuur in om World Design Capital 
van 2022 te worden. Een goede zet om de 
traditioneel sterke meubel- en designsec-
tor van Valencia  – dit is de thuishaven 
van grote namen als Mut Design Studio, 
CuldeSac, Jaime Hayón, Vondom, Gandia 
Blasco… – een stevige zetje in de rug te 
geven na de crisis van 2009. Wij verken-
den vier stadsdelen, die allemaal een heel 
andere uitstraling hebben, maar alle vier 
even boeiend zijn. Onze uitvalsbasis was 
het wat chiquere maar gezellige El Ensan-
che (of L’Eixample in het Valenciaans), net 
ten zuiden van het oude stadscentrum. 
Vandaar liepen we via de historische kern 
naar het pittige El Carmen. Een andere 
wandeling bracht ons naar het hippe Ru-
zafa en tenslotte fietsten we via de Ciudad 
de las Artes y las Ciencias naar de wijken 
aan het strand, de Poblados Marítimos, zo-
als Cabañal. Wat de straat- en wijknamen 
in ons verslag betreft, kozen we voor de 
leesbaarheid van het Spaans, ook al zie je 
ze in de stad in het Valenciaans, een vari-
ant van het Catalaans. 

ROND DE MERCADO DE COLÓN
Net ten zuiden van het oude stadscentrum, 
naast de bedding van de drooggelegde ri-
vier Turia en rond de Gran Vía Marqués de 
Turia, ligt Canovas, één van de drie wijken 
van het district El Ensanche. Op de vele ge-
zellige pleintjes die deze buurt rijk is, vind 
je bars en luxeboetieks, geen grote winkel-
ketens zoals wat hogerop richting oude 
stad. We gaan richting Mercado de Colón 
(24), één van de mooiste overdekte mark-
ten van de stad. Dankzij dit modernistische 
bouwwerk hoefden de Valencianen vanaf 
1916 niet meer ‘helemaal’ naar de Merca-
do Central (1) voor hun verse groenten, 
fruit, vlees en vis, al zijn de afstanden in 
een stad als Valencia vrij makkelijk te be-
happen. In 2003 maakten de marktkraam-
pjes in dit prachtige Jugendstil-gebouw 
plaats voor restaurants en cafeetjes, waar 
vooral locals graag van een horchata, de ty-
pische Valenciaanse aardamandelmelk, of 
aperitief genieten. Wij trakteerden er ons-
zelf op de fusion Aziatische keuken van het 
Ma Khin Café in de kelderverdieping. In de 
belendende straten, zoals de Cirolo Amorós 
en Calle Jorge Juan, vind je heel wat trendy 
hotspots en mooie (design)winkels, zoals 
Chapeau (9), een luxe multibrand shop 
met een mooie inrichting. Nog een aanra-
der is Poppyns (25), één van de jongste en 
met 800 m2  oppervlakte grootste concept 
stores van de stad. Je vindt er alles: van 
mode en cosmetica tot design. Na het shop-
pen kun je nog even uitblazen in het Pop-
pyns café. Dit deel van Valencia, met zijn 
vele restaurants en barretjes, voelt als een 
klein dorp.

RUZAFA: HET SOHO VAN VALENCIA
Vanuit Canovas is het maar een klein eind-
je wandelen naar Ruzafa, een andere wijk 
van El Ensanche. Hier geen grote drukke 
lanen zoals in Canovas, maar smalle stra-
ten met mooie Jugendstil-gevels. De laatste 
jaren hebben heel wat ondernemers de 
weg gevonden naar deze multiculturele 
plek. De wijk waar vroeger vooral Marok-
kaanse en Chinese immigranten woonden, 
heeft nu een echte bohemien uitstraling 
met concept stores, koffie- en boekenbars, 
vegan restaurants.... Als oriëntatiepunt ne-
men we de Mercado de Ruzafa (19) uit 
1957, één van de jongste overdekte mark-
ten van de stad. Met zijn gekleurde gevels 
is het een opvallend landmark in de wijk. 

5 De gezellige co-workingplek 
Federal in het historisch centrum. 
6 Genieten van de zee, het strand, 
het zwembad en een drankje in de 
Marina Beach Club aan de Playa 
de la Malvarrosa. 7 In La Sucursal, 
het gastronomische restaurant op 
de bovenste verdieping van het 
modernistische gebouw Vents e 
Veles aan de kust, combineer je 
een inkijk in de open keuken met 
een prachtig 360° uitzicht over de 
zee en de stad. 
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8 Het Centro del Carmen in het 
voormalige klooster Real Monasterio 

de Nuestra Señora del Carmen uit 
1281 is met zijn gaanderijen en 

patio’s een oase van rust in de stad. 
9 Bij Chapeau, een luxueuze 

multibrandshop in El Ensanche, vind 
je merken als Balenciaga, Yves 

Saint-Laurent en Céline. 
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Ten westen van de Mercado vind je een aan-
tal straten met geografische namen, zoals 
Cuba, Buenos Aires, Cádiz… Dwaal door de 
straten en laat je verrassen: ga ontbijten bij 
het charmante maar drukbezochte Dulce 
de Leche, kies voor een lunch in Copenha-
gen, één van de beste vegetarische restau-
rants van de stad, of ga wat rondhangen of 
lezen in het literaire Ubik Café. Concept 
store Gnomo (20) staat symbool voor de 
heropleving en de stijl van de wijk. Toen de 
eigenaars in 2016 besloten om naar het op-
komende Ruzafa te verkassen, deden ze 
een beroep op de Valenciaanse designstu-
dio Masquespacio van Ana Hernández en 
de Belg Christophe Penasse voor de inrich-
ting van de nieuwe winkel. Masquespacio 
behield de typische jaren 80-elementen van 
de ruimte maar gaf het geheel een heden-
daagse toets. De granieten vloeren en witte 
muren zorgen voor een overzichtelijke ach-
tergrond voor het brede gamma aan hebbe-
dingetjes uit Valencia en andere delen van 
Spanje en de wereld. Zo vind je er kogelpen-
nen van het merk Corea of de grappige pa-
perclips van D-clips in de vorm van katten 
en andere dieren. Om hun liefde aan hun 
wijk te betuigen, hebben de oprichters van 
Gnomo een speciaal Ruzafa T-shirt laten 
ontwerpen met de typische balkongevels 
van de wijk erop. Tegenover Gnomo trekt 
Studio 35 (15) onze aandacht: de juwelen 
van ontwerpster Sonia Despujol liggen er 
tussen de meubeltjes en verlichting van 
haar man Toyo. Ook Ribags (11), de zaak 
van een duo dat artisanale handtassen en 
rugtassen ontwerpt, kwam in 2017 naar 
deze buurt. De laatste nieuwkomer is de 
Mercado de San Valero, een gloednieuwe 
street food market met maar liefst tien res-
taurantjes. En vergeet ook niet naar de all-
time architecturale favourite van de buurt 
te lopen: het Casa Judía (10), vlakbij de Pla-
za de Toros, met zijn prachtige art nou-
veau-gevel. Voor nog meer adressen verwij-
zen we graag naar ‘La Fantástica Guía de 
Russafa’ die conceptstore Gnomo samen 
met het grafisch bureau Estudio Merienda 
uitbrengt.

BUITENBEENTJE EL CARMEN
Voor een tocht door de historische binnen-
stad en El Carmen steken we vanuit de Cal-
le Jorge Juan de grote laan Colón over. In 
deze omgeving hebben zich de grote mode-

ketens gevestigd. Zo vind je in de Pintor 
Sorolla een winkel van het Spaanse El Corte 
Inglés. Via de Plaza Alfonso El Magnánimo 
en Nave, met zijn typisch Valenciaanse  
vinoteca/restaurante QuiebraTinajas en 
mooie interieurwinkel Progetti, komen we 
op de Plaza Colegio del 
Patriarca. In het prachtige gelijknamige Ig-
lesia-Museo kun je elke dag om 9u30 naar 
Gregoriaanse muziek komen luisteren. In 
het historische centrum geen stratenplan 
zoals het schaakbord van El Ensanche, 
maar een wirwar van kleine straatjes. Ver-
dwalen is hier nochtans onmogelijk, het 
volstaat om ‘todo recto’ (altijd rechtdoor) te 
lopen en je komt vanzelf op je bestemming. 
In de Calle Poeta Querol – hier moet je zijn 
voor exclusievere merken als Louis Vuit-
ton, Michael Kors en de Valenciaanse porse-
leinfabrikant Lladró – bevindt zich het 
prachtige Palacio del Marqués de Dos Aguas 
uit de 15de eeuw. Sinds 1958 is in dit 
sprookjesachtige gebouw het Museo Nacio-
nal de Céramica Gonzalez Martí (13) geves-
tigd. Via de Calle del Embajador Vich, met 
zijn gezellige co-workingplek Federal (5), 
gaan we naar de Plaza de Rodrigo Botet, 
waar je dicht bij elkaar twee vestigingen 
van Dodo vindt. Wanneer je bij Dodo Bike, 
de jongste telg, op het plein zelf, een fiets 
huurt, kun je bij Dodo Wear & Lounge (26), 
even verderop, genieten van een gratis 
drankje. Deze bar is een echte concept sto-
re, waar je lekker en gezellig kunt lunchen, 
maar ook leuke kleren kunt scoren. We lo-
pen naar het Ateneo Mercantil de Valen-
cia op de Plaza del Ayuntamiento met zijn 
vele art nouveau-gebouwen. Voor drie euro 
mag je naar het dakterras en kun je in de 
Skybar genieten van een drankje en het 
prachtige uitzicht over de stad met o.a. de 
Mercado Central (2) en La Lonja de la Seda, 
de zijdebeurs. Via Trench, één van die typi-
sche kleine straatjes van het historisch cen-
trum, steken we door naar de gezellige 
buurt rond Calle Tapineria met de Merca-
do de Tapineria, een initiatief waarbij tel-
kens andere ambachtslui de tijdelijke shops 
mogen innemen. Op het knusse Plaza de 
Ibañez is Bar & Kitchen (17) met zijn bio-ve-
getarische keuken en terras een echte aan-
rader. Creatievelingen moeten zeker eens 
langsgaan bij Tapinearte, dat met zijn as-
sortiment teken- en schildermateriaal een 
ware lust voor het oog is. Verder lopen we 
langs Simple©, een concept store die vijf 

10 Met zijn explosie van kleuren en ornamenten in de gevel hoort de Casa Judía, die 
in 1930 in opdracht van een Joodse bouwheer in de wijk Ruzafa werd gebouwd, 
zeker thuis in de top 10 van architecturale must-sees in Valencia. 11 Ook de oprichters 
van Ribags, een ontwerpstudio voor artisanale handtassen en rugzakken, besloten in 
21017 naar deze wijk in opgang te verkassen. 12 Stressloos skaten, sporten en fietsen 
doe je in de drooggelegde bedding van de Turia. 
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13 Het Museo Nacional de Céramica 
Gonzalez Martí. Zowel het gebouw 
als de collectie zijn de moeite van 
het bezoeken waard. 14 De 
kelderverdieping van restaurante/
vinoteca Entrevins. 15 Zoals veel 
andere creatievelingen vond ook 
juwelenontwerpster Sonia Despujol 
met haar Studio 35 de weg naar 
Ruzafa. 

16 Een mooie uitvalbasis in het historisch centrum van Valencia is ongetwijfeld Caro Hotel met 26 design kamers 
in een historisch monument, een restaurant met een Michelinster en een klein zwembad in de binnentuin. 
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17 Voor een lekkere vegetarische 
of biolunch moet je bij Bar & 

Kitchen op de knusse Plaza de 
Ibañez in het historische 

centrum zijn. 18 Niet ver van de 
Plaza Mosen Sorell in het 

historisch centrum richtten 
vier creatievelingen de 

Galeria Estudio 30 op voor 
kunst, design en grafisch ontwerp. 
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jaar geleden succesvol van start ging met 
de verkoop van exclusief Spaanse produc-
ten, zoals wijn en olijfolie, maar ook be-
zems. Kunst- en designgalerie Galeria Estu-
dio 30 (18) is ook een ommetje waard. En zo 
belanden we naadloos in El Carmen, het 
oudste deel van de stad binnen de middel-
eeuwse stadmuur. Vanuit de rustige Plaza 
del Tossal laten we ons via de kronkelende 
straatjes en smalle steegjes met een mix 
van oude Moorse invloeden en street art 
meevoeren richting Centro del Carmen. 
We blijven wat hangen bij Pannonica Vin-
tage (23), een zalige vintage winkel, en 
gaan dan naar het Centro del Carmen, een 
museum met telkens wisselende collecties 
en kunstenaars, dat sinds 2011 gehuisvest 
is in het voormalige klooster Real Monaste-
rio de Nuestra Señora del Carmen uit 1281. 
Tijd voor een pauze en die nemen we in het 
Convento Carmen, tegenover de Jardines 
de las Turias. Het Convento de San José y 
Santa Teresa uit 1588 kreeg onlangs, na 10 
jaar leegstand, een herbestemming als ho-
tel. In de kerk van het klooster en de bui-
tenruimte van 2.000 m2, die vrij toeganke-
lijk zijn voor iedereen, geniet je van een 
uitgebreid cultureel en gastronomisch aan-
bod: films, culinaire standjes... Nu lopen 
we naar één van de twee laatste originele 
poorten van de stad, de Torres de Serranos, 
een voormalige gevangenis, en duiken we 
via de gelijknamige straat opnieuw de stad 
in. In één van de straatjes rond de Catedral 
en de Basilica proeven we een Agua de Va-
lencia, het typische aperitief van de stad, 
en daarna haasten we ons over de (te) druk-
ke Plaza de la Reina om uitgebreid te gaan 
tafelen bij Entrevins in de Calle de la Paz. In 
dit restaurant, dat ook een prima bodega 
heeft, is het genieten van het tapas- of 
marktmenu met bijbehorende wijnen.

FIETSEN IN DE RIVIER 
Fietsen in en rond Valencia is een echte 
aanrader. Er zijn niet alleen fietspaden, 
maar ook fietsstraten en natuurlijk de 
drooggelegde bedding van de Turia, die 
zich door de stad slingert. Voor de echte 
fietsliefhebber zijn er langere fietsroutes, 
zoals de Horchata-fietsroute naar Pujol 
(15 km) of een tocht naar het Parque 
Nacional del Turia (33,85 km). Alle info en 

fietshuurmogelijkheden vind je op de VLC 
(Valencia)-fietskaart. Wij duiken in de 
buurt van de Torres de Serrano bedding 
van de Turia in. Het Turia-park werd 
aangelegd na een ernstige overstroming in 
1957, die vele mensenlevens kostte. De 
rivier werd omgelegd naar de rand van de 
stad. Dankzij een burgerbeweging kreeg 
het gebied in de jaren 80 een groene 
herbestemming. Het park beslaat een 
oppervlakte van 110 ha en strekt zich uit 
over 9 kilometer. Het dient als 
ontmoetingsplek en recreatiegebied en 
wordt veelvuldig gebruikt door fietsers, 
wandelaars, skaters (12) en vele sportclubs. 
De Ciudad de las Artes y las Ciencias (1), 
de culturele en wetenschappelijke site met 
zijn opvallende architectonische 
gebouwen van Santiago Calatrava en 
gigantische waterpartijen, zorgt sinds 
1998 voor een echte Guggenheim-effect. 
Het eerste gebouw ervan, El Hemisférico, 
met een projectiezaal in het ovalen dak, 
stelt een enorm groot menselijk oog voor. 
Het is de Spaanse filmzaal die jaarlijks de 
meeste bezoekers ontvangt. Wij springen 
weer op de fiets en racen naar de 
voormalige visserswijk Cabañal, achter 
het belangrijkste strand van Valencia, de 
Playa de la Malvarrosa. Deze buurt heeft, 
zoals dat wel vaker gebeurt – denk aan de 
Olympische Spelen van 1992 in Barcelona 
–- sinds de America’s Cup, de grote zeilrace 
van 2007, een positieve verandering 
ondergaan. Aan het strand zelf is het 
moeilijk kiezen tussen de vele bars en 
restaurants met zicht op zee, zoals het 
ideaal gelegen Panorama, El Tridente de 
Neptuno van het hotel Neptuno of de Blue 
Marina met zijn dakterras. Op de drie jaar 
oude Marina Beach Club, waar je terecht 
kunt in de verschillende zones, de lounge, 
het restaurant en het strand, hangt een 
leuke sfeer. In het avant-garde-gebouw 
Veles e Vents bevindt zich op de bovenste 
verdieping al een jaar het gastronomische 
La Sucursal (7). De inrichting was in 
handen van de Franse ontwerpster Michele 
Leitess, die al jaren in Valencia woont. 
Troeven zijn het 360° panoramische terras 
en het heerlijke Mediterraanse eten dat al 
bekroond werd met een Michelin-ster. Een 
betere afsluiter van onze Valenciaanse trip 
hadden we ons niet kunnen dromen. 

19 De Mercado de Ruzafa is met zijn 
gevels in blauw, groen, oranje en bruin 

geen stijlicoon, maar wel een opvallend 
landmark in de wijk. De kleuren staan 

voor de verschillende soorten 
kraampjes met etenswaren, vis, vlees, 

groenten... 20 Conceptstore Gnomo in 
Ruzafa heeft een eclectisch en snel 

wisselend aanbod. De inrichting was in 
handen van het Spaans-Belgische 

ontwerpbureau Masquespacio.  



CULTUUR EN ARCHITECTUUR
• Bombas gens, Avenida de Burjassot, 54-56. 
bombasgens.com
• Ciudad de las Artes y las Ciencias,  
Av. del Professor López Piñero, 7.
• Centro del Carmen, Calle Museo, 2.
• Casa Judía, Calle de Castellón, 19.
• Museo Nacional de Cerámica Gonzalez Martí, Calle 
Poeta Querol, 2. 

CANOVAS
• Chapeau, Calle Hernán Cortés, 28, 
chapeauvalencia.com 
• Ma KHin Café, Calle Jorge Juan, 19 
• Mercado Colon, mercadocolon.es
• Nozomi Sushi Bar, ingericht door Masquespacio, 
Calle Pedro III El Grande, 11 D, nozomisushibar.es
• Poppyns, Isabel Católica 21, poppyns.com 
• Saiti restaurante, Reina Doña Germana, 4, 
saiti.es 
• Sie7e Jewels Gallery, Calle Hernán Cortés, 28, 
sietegallery.com
• Hotel Dimar****, Gran Vía Marqués del Turia, 80,  
hotel-dimar.com

RUZAFA
• Bluebell, koffiebar, Calle de Buenos Aires, 3, 
facebook.com/bluebellcoffee
• Copenhagen, Calle del Literato Azorin, 8, 
grupocopenhagen.com/restaurante/copenhagen/
• Doña Petrona, Argentijnse, Spaanse en 
internationale keuken, Calle Padre Perera, 5, 
doñapetrona.es 
• Dulce de Leche, Calle del Pintor Gisbert, 2, 
facebook.com/DulceDeLecheRuzafa
• El Bouet, Mediterraans met een vleugje Azië, Gran 
Via de Las Germanías, 34, bouetrestaurant.es
• El Vestidor Vintage, vintage en 
tweedehandskleding, Gran Via de Las Germanías 14, 
elvestidorvintage.com
• Estudio Merienda, estudiomerienda.com
• Gnomo, Calle Cuba 32. gnomo.eu 
• Hikari Yakitori Bar, ingericht door Masquespacio, 
Calle Tomassos n°18 bajo, hikariyakitoribar.es
• Mercado San Valero, Gran Via Germanias, 21, 
mercadosanvalero.com
• Ribags, Calle Dinamarca, 44, ribags.com
• Studio 35, Calle Cuba, 35, 
facebook.com/Soniaytoyo/
• Ubik Café, Calle del Literato Azorin, 13.  
ubikcafe.blogspot.com

EL CARMEN
• Bar & Kitchen, Plaza de Ibañez, 7. 
• Birlibirloque, Gastro Bar, Calle de la Paz 7, 
birlibirloquebar.es
• Caro Hotel, Palacio Marqués de Caro, Calle 
Almirante, 14, carohotel.com
• Convento Carmen, Plaza Portal Nou, 6, 
conventcarmen.com
• Entrevins, Restaurant vinoteca, Calle de la Paz, 7, 
entrevins.es
• Galeria Estudio 30, Calle Baja, 30.
• Md Design hotel – Portal del Real, met 
zonneterras met uitzicht op de tuinen van de Turia 
en de koepels van de oude stad, Calle de Boix, 3. 
• Pannonica Vintage, Calle Baja, 28. 
pannonicavintage.wordpress.com
• Progetti, interieurwinkel, Calle Universidad, 1. 
progetti.es
• QuiebraTinajas, Calle de la Nave, 26.  
facebook.com/quiebratinajas
• Simple©, Hecho en España, Calle Danzas, 5 b, 
simple.com.es
• Tapinearte, Calle de En Bou, 10, tapinearte.es

NAAR EN IN CABANAL
• Blue Marina, Marina Juan Carlos I. Explanada Veles 
e Vents, local C2, bluemarina.es
• Hotel Ilunion Aqua****, met restaurant en skybar, 
Calle Luis García Berlanga, 19, met restaurant 
Vertical. restaurantevertical.com
• La Sucursal, bovenste verdieping van Veles e 
Vents, Muelle de la Aduana s/n. 
restaurantelasucursal.com
• Marina Beach Club Valencia, Marina Valencia en 
Paseo Neptuno. marinabeachclub.com 
• Neptuno Hotel****, met yacuzzi op het dakterras, 
Paseo Neptuno, 2, en.hotelneptunovalencia.com
• Panorama restaurante, Marina Real Juan Carlos I, 
s/n. panoramarestaurante.com/en/home-en/ 
• SH Valencia Palace hotel*****, Urban + Spa, Paseo 
Alameda, 32. hotel-valencia-palace.com/en/ 

22 Centraal gelegen, vlakbij Plaza 
Canovas, ligt het design hotel 
Dimar, dat zo’n 11 jaar geleden 
gerenoveerd werd. 23 De 
eigenaars van Pannonica Vintage 
verzamelen al zo’n 20 jaar mid-
century vintage: jazz-lp’s uit de 
jaren 50 uit New York, design, 
kleren, fototoestellen…
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21 Het tweede gebouw van de Ciudad de las Artes y las Ciencias in de tuinen van de Turia. Na El 
Hemisférico of het ‘oog’ uit 1998, was deze El Umbracle, een tuin van meer dan 17.000 m waar je tussen de 
palmbomen en de tropische planten kunt wandelen en uitkijkt op de rest van de architectonische site. SPAIN.INFO  EN VISITVALENCIA.COM/NL. MET DANK AAN GIDS CLAIRE C. ROYAARDS VOOR DE INSPIRERENDE WANDELING. 
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24 De Mercado de Colón, van de hand van Francisco Mora Berenguer, een leerling van de Catalaanse 
modernistische architect Gaudí, met de mooie mozaïek langs de kant van de Calle Jorge Juan. 25 Ook in 
El Ensanche: Poppyns, één van de meest recentste en grootste conceptstores in Valencia. 26 Bij Dodo 
Lounge & Wear in het historisch centrum combineer je lunchen met shoppen. 27 Een typisch straatbeeld 
in Ruzafa: hoge gebouwen, gekleurde Jugendstil-gevels met  kleine  balkonnetjes en veel groen. 


