
 

  

 Tailor Made Travel  

VALENCIA 
Groepsreis van 7 tot 10 maart 2019 

 

o.l.v. Linda Palmers 
  

Valencia is een boeiende en charmante stad 

waar de rijkdommen van vroeger en nu 
naadloos in elkaar overvloeien. 



 

  

Dag 1  Donderdag 7 maart 2019   Eindhoven  Valencia 
 
Samenkomst op de luchthaven van Eindhoven om 05u30 voor onze vlucht naar Valencia.  
 

Eindhoven 07u00 vlucht met Transavia 
Valencia 09u20 
 

Op de luchthaven van Valencia staat een autocar 
klaar die ons naar het hotel brengt. We plaatsen de 
bagage in de bagageruimte van het hotel en maken 
een korte verkenningswandeling in de omgeving van 
het hotel gevolgd door de lunch. 
 
Hierna gaan we terug naar het hotel voor de check-in. 
 

Om 15 uur spreken we af met onze lokale 
Nederlandstalige gids voor een wandeling van 
ongeveer 3 uur rond het historische centrum van de stad.  
We lopen langs verschillende monumenten, kerken 
en pleinen zoals de Plaza del Ayuntamiento 
(stadhuisplein), het Estacion del Norte (noordstation) 
uit het begin van de 20ste eeuw dat een 
modernistische parel is, met een ijzeren overspanning 
over het perron, de Plaza de Toros (arena), waar 
16.000 toeschouwers kunnen kijken naar de 
stierengevechten. Het werd gebouwd in 1850 en is 
geïnspireerd op het Romeins amfitheater van Nimes.   
 
Vrij avondmaal en overnachting in  
Hotel Conqueridor 4**** 
 
 

 

Dag 2  Vrijdag 8 maart 2019  fietstocht door Valencia 
 
Vertrek om 9u aan het hotel voor een fietstocht van een ganse dag. 
 
Onze eerste halte is de Torres de Serranos van 
waar u een schitterend uitzicht heeft op de Turia 
bedding. Het is een mooi voorbeeld van 14de 
eeuwse vestigingbouw waar kracht en gratie 
harmonieus in samenvloeien. Tot 1865 was 
Valencia een versterkte stad met muren uit de 
Moorse tijd.  
 
In de voormalige rivierbedding van de Turia ligt 
over een lengte van 5 km een prachtig aangelegd 
park met sportvelden, speelweiden, fietspaden 
waar de inwoners geregeld komen sporten. 
 
 
 



 

  

 
 
Je passeert verschillende bruggen en komt 
langs het Palau de la Música (muziekpaleis) 
dat boven op de rivierbedding ligt; dit is 
een concerthal met internationale allure 
omwille van zijn geweldige akoestiek.  
We rijden verder door de Turia bedding in 
de richting van de Ciutat de les Arts i les 
Ciencies of het Kunst- en wetenschapspark. 
Sinds 1998 is dit het cultureel-
wetenschappelijk complex van Valencia, 
van de architect Calatrava, bestaande uit 
het Palau de les Arts Reina Sofia (centrum 
voor podiumkunsten), het Museo de les Ciencies Principe Felipe (wetenschapsmuseum), de 
L’Hemisferic (bioscoop met IMAX)  en de L’Oceanografic (het grootste aquarium van Europa). 
 
Wij brengen een bezoek aan het operagebouw met een lokale gids. 
 
We fietsen verder naar de haven en passeren verschillende gerestaureerde gebouwen uit het begin 
van de vorige eeuw maar ook nieuwe gebouwen, speciaal ontworpen voor de prestigieuze 
zeilwedstrijd “the America’s cup”. 
We lunchen uitgebreid in het Restaurant El Coso del Mar, gelegen op de mooie strandboulevard Paseo 

Neptuno. 
Na de lunch, even vrije tijd aan het brede strand waarna we terugfietsen via de universiteitsbuurt om 
terug door de Turia naar de Mercado de Colon te gaan, waar we op een terrasje een cocktail of koffie 
kunnen drinken en we ons helemaal terug wanen in de tijd van de fin de siècle. In deze omgeving 
bevinden zich heel mooie winkels waar de dames even kunnen shoppen. 
 
Rond 18 uur leveren we de fietsen terug in en kunt u zich opfrissen in het hotel. 
Vrij avondmaal en overnachting in ons hotel. 
 
 

 
 
 
 



 

  

Dag 3  Zaterdag 9 maart 2019  Begeleide stadswandeling 
 

Om 9u30 vertrekken we voor een begeleide stadswandeling via de Plaza de la Reina en de Plaza 
Redonda met bezoek aan: 
 

La Lonja de la Seda is Unesco Werelderfgoed (koopliedenbeurs). Dit van kantelen voorziene gebouw is 
de trots van Valencia en een meesterwerk van burgerlijke gotische bouwkunst. 
 

 
 
De Kathedraal van Valencia aan de Plaza de la Virgin is tussen 1262 en 1356 gebouwd en is een 
ongewone mix van romaanse, gotische en barok-stijlen. Het magistrale silhouet domineert wel drie 
pleinen in de oude stad. De kerk is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en werd ook gebruikt als 
moskee. De Kathedraal heeft een 68 meter hoge klokkentoren. 
Daarna bezoeken we Almudin. Het is een voormalige graanschuur van de stad uit de 13de eeuw die 
verbouwd werd in de 16de eeuw. Ze heeft de grondvorm van een basiliek en wordt gekenmerkt door 
haar functionaliteit: een degelijke natuurstenen metselwerk, hoge muren met volkse schilderingen en 
kleine vensters. Tegenwoordig worden er tijdelijke tentoonstellingen gehouden. 
 

Vrije lunch 
 

Voor de liefhebbers volgt nog een bezoek aan het 
Museo de Bellas Artes, aan de overkant van de 
Turia. In dit barokke gebouw vind je een grote 
collectie schilderijen met o.a. werken van Goya, 
Velasquez, Van Dyck, Ribera en Sorolla. Achter 
het museum ligt de Jardines del Real, de oudste 
tuin van Valencia. Vrije tijd in de stad.  
 
 
Avondmaal in restaurant Ochio y Medio 
Overnachting in ons hotel 
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Dag 4  Zondag 10 maart 2019   Valencia  Eindhoven 
 
Na het ontbijt en de check out bezoeken we de Mercado de Colon die dateert uit Art Nouveau periode. 
Ze heeft prachtige mozaïeken in de stijl van Gaudi (1910). 
 
 
Hierna volgt een bezoek aan het 
Paleis van Marqués de dos Aguas.  
Dit is het indrukwekkende 
keramiekmuseum dat dateert uit 
de 15de eeuw. Het heeft een 
weelderige Rococogevel in albast 
en is een allegorie over het 
water.  
 
Na de lunch heb je vrije tijd om 
nog wat te shoppen of om een 
gezellig terrasje te doen. Om 17u 
halen we de bagage af in ons 
hotel en de autocar brengt ons 
naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Eindhoven. 
 

Valencia 20u05 vlucht Transavia 
Eindhoven 22u35 

 
Hotel Conqueridor beschikt over kamers met airconditioning, een flatscreen-tv met satellietkanalen en 
gratis mineraalwater. Het is ideaal gelegen op slechts 250 meter van treinstation Valencia Nord en vlak 
bij de voornaamste bezienswaardigheden. 

 https://nl.hotelconqueridor.com/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
De prijs van de reis bedraagt 675 euro per persoon. 
Er is een single toeslag van 195 euro 
 
Inbegrepen in de prijs :  

 

- Vluchten met Transavia vanuit Eindhoven naar Valencia en terug 

- Handbagage max. 10kg 

- Luchthaventaksen en BTW 

- Bustransfer van de luchthaven naar het hotel en terug 

- De fietsenverhuur en de begeleide fietstocht 

- 3 overnachtingen met ontbijtbuffet 

- 3 x lunch  

- 1 x diner 

- Lokale Nederlandstalige gids ( 2 halve dagen) 

- Onze eigen Tailor Made Travel reisbegeleiding 

- Alle toegangsgelden voor de bezoeken die in het programma vermeld zijn. 

 
Niet inbegrepen in de prijs :  
 

- Persoonlijke uitgaven tijdens de reis 

- Dranken bij de maaltijden 

- De reis- en annulatie verzekering 

 
Bagage: 
Op de vluchten van Transavia mag je gratis 10kg handbagage meenemen. 
Afmetingen: maximaal 55 cm x 35 cm x 25 cm (L x B x H) 
Een extra koffer als ruimbagage meenemen kost 50 euro voor 1 koffer van 20kg. 
Iedere deelnemer beslist hierover voor zichzelf. 
 


