
Programma 
5-daagse vliegreis VALENCIA / Spanje 

 
Valencia is een stad van tegenstellingen. Het bestaat uit allerlei kleine kronkelstraatjes, kleine en grote 
pleinen, maar ook een aantal imposante bouwwerken. Niet te missen in het oude centrum van de stad zijn 
Mercado Central en de kathedraal van Valencia. 
 

 
 
De tegenhanger van het historische centrum vindt u in het futuristische Ciudad de les Arts i les Ciències, 
oftewel de Stad van Kunst en Wetenschap. Het complex is omgeven door blauwe baden en fonteinen. In 
het complex is veel te doen; er is een museum, restaurant, bar en een bioscoop. De Ciudad de les Arts i les 
Ciènces ligt in het park Jardin del Turia. Het park is een 9 kilometer lange droge rivierbedding. U kunt door 
het park vanuit het centrum naar het strand fietsen; de ultieme Valenciaanse beleving. 

 
Programma 
    
Dag 1 – heenreis 
Vandaag begint uw prachtige stedentrip naar Valencia. 
Na aankomst op de luchthaven worden we naar het hotel gebracht. 
Na het inchecken brengt de touringcar ons naar het stadscentrum waar we eerst genieten van een kopje 
koffie of thee (inbegrepen) voor we een stadswandeling gaan maken. Onder leiding van twee 
Nederlandssprekende gidsen bezoeken we onder andere de kathedraal van Valencia, de vijftiende-eeuwse 
zijdebeurs La Lonja de la Seda en de Valenciaanse markt waar we enkele lokale hammen en kazen kunnen 
proeven. De wandeling eindigt bij een Spaanse tapasbar waar we een tapas lunch krijgen geserveerd. 
Je wordt hierna teruggebracht naar het hotel, waar je de tijd voor jezelf hebt. Je kunt bijvoorbeeld met de 
“Hop-op, Hop-off”-bus om Valencia te bekijken. 
 
Dag 2 – fietstour 
Na het ontbijtbuffet gaan we Valencia ontdekken op een Hollandse manier: per fiets. Valencia is een ideale 
fietsstad. Het is een vlakke stad en de fiets is hét vervoersmiddel om de stad te beleven. Tijdens de 
fietstour bezoeken we zowel het historisch centrum als de rivierbedding en de Stad van de Kunsten en 
Wetenschappen. We doen dit onder leiding van twee Nederlandssprekende gidsen. 
Voor de degene die zich niet comfortabel voelt op een fiets, is het mogelijk om een riksja te huren. 
Hiermee kun je op eigen gelegenheid door de Jardin del Turia rijden. Een riksja heeft plaats voor 2 
personen. Na de gezamenlijke fietstocht van ca. 3 uur is het mogelijk om de fiets voor de rest van de dag te 
huren zodat je op eigen gelegenheid de stad verder kan verkennen per fiets. 
 
 



Dag 3 – Requena 
Na een goed ontbijt brengt de touringcar ons naar het wijngebied Requena waar we de dag starten met 
een tour. In een lokale bodega hebben we een proeverij van verschillende wijnen. 
Vervolgens wandelen we met onze Nederlandssprekende gids door het stadje Requena. Aansluitend staat 
er een lunch klaar in een lokaal restaurant in Requena. 
Na de lunch brengt de chauffeur ons terug naar het hotel. Mocht er nog tijd zijn na terugkomst in het 
hotel, dan lopen we langs het strand over de boulevard met de leuke tapas barretjes en winkeltjes richting 
hotel/restaurant “Marina”, waar je een prachtig uitzicht hebt over de zee en de stad. 
 
Dag 4 – natuurgebied Albufera 
Vandaag brengen we een bezoek aan het prachtige Albufera natuurgebied onder leiding van een lokale 
Engelssprekende gids. We zien de prachtige rijstvelden, inheemse bomen, een diversiteit aan vogels, 
authentieke vissershuisjes en het grootste zoetwatermeer van Spanje. Bij aankomst maken we eerst een 
boottochtje over het Albufera meer. 
Vervolgens worden we vriendelijk ontvangen bij de Barraca, een oude woning van rijstboeren uit het begin 
van de 20ste eeuw. Hier gaan we zelf aan de slag tijdens de paella kookworkshop. De groep wordt in 
kleinere teams opgedeeld en we bereiden allen een heerlijke paella. De driegangen lunch bestaat uit een 
voorgerecht, de zelfgemaakte paella en een nagerecht inclusief drankjes. Na een heerlijke lunch worden 
we weer teruggebracht naar ons hotel. De avond zullen wij gezellig doorbrengen op het gezellige terras 
van Café Sant Jaume bij het Plaza Tossal voor een afscheidsdrankje. 
 
Dag 5 – Xativa en Carcaixent 
De laatste dag van onze reis is aangebroken. Maar we vliegen pas in de avond dus we hebben nog tijd voor 
een leuk uitstapje. Vandaag bezoeken we Xativa. Na ongeveer een uur rijden bereiken we het historische 
centrum, dat idyllisch tegen de bergwand aan is gebouwd. Onder leiding van een Nederlandssprekende 
gids dwalen we door de nauwe steegjes. De oude gebouwen zijn stuk voor stuk in uitmuntende staat en de 
in 1596 gebouwde Colegiata (La Seo) Kerk is helemaal een lust voor het oog. Xàtiva zal u zeker verrassen! 
Na een heerlijke lunch in een lokaal restaurant stappen we in de touringcar en gaan we op weg naar 
Carcaixent. Hier bezoeken we de sinaasappelplantage Huerto de San Eusebio. De boerderij dateert uit 
1850 en wordt omgeven door sinaasappelplantages en mediterrane tuinen. 
Hierna brengt de touringcar ons naar de luchthaven en vliegen we weer terug naar Nederland. 
 
Info: Louise Rikse, fam.rikse@quicknet.nl 
 
Reissom: zie web pagina reis. 
Bij de reissom is inbegrepen: 
• vliegreis op basis van stoelen in de economy class en handbagage 
• luchthavenbelastingen, brandstof- en veiligheidstoeslagen (onder voorbehoud van wijzigingen) 
• 4 overnachtingen op basis van verblijf in een gedeelde tweepersoonskamer 
halfpension, met ontbijtbuffet en diner buffet of keuzemenu. 
• uitgebreid excursieprogramma inclusief entrees 
• vier lunches 
 
Bij de reissom is niet inbegrepen: 
• kosten voor het meenemen van ruimbagage 
• calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking 
 
 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen! 


