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Programmavoorstel : Valencia   
 

VALENCIA , derde grootste stad van Spanje, waar het altijd zomer is, met tal van 
monumenten, gotische en barokke gevels, monumentale stadspoorten,  betoverende oude 
wijken, toonaangevend voor kunst en wetenschap.  
 

 
 
Dag 1 
Vlucht  Brussel – Valencia : 15h40 – 17h45. 
Hotel Melia Valencia ***** www.melia.com. 

Ligging : Dit 4-sterren hotel is gelegen aan de kust en biedt alle comfort. 
Indeling der kamers – avondmaal en overnachting. Mogelijkheid tot eerste kennismaking met Valencia 
by night. 
 
Dag 2 
Ontbijtbuffet in het hotel. 
Voormiddag begeleid bezoek aan historisch Valencia met o.a. Old Quarter,  de vroeggotische 
kathedraal en zijn klokketoren El Miguelete,  de monumentale stadspoorten Torres de Serranos uit 
de 14

de
 eeuw, het oude beursgebouw  La Lonja (1483) – beschermd als werelderfgoed van de 

Unesco – deed ook dienst als beurs voor de zijdehandel -  andere historische gebouwen en 
bezienswaardigheden op wandelafstand. 
Lunch in het centrum – namiddag fakultatief bezoek aan stadsmonumenten,  overdekte markthal of 
keuze uit tientallen prachtige musea.  
Avondmaal in het hotel en overnachting. 
 
Dag 3 
Ontbijt in het hotel. 
In de voormiddag geleid bezoek aan o.a. de haven en omgeving en de avant-gardistische 
architectuur. 
Lunch ter plaatse.  
Namiddag begeleid bezoek aan het bekende “City of Arts and Sciences” een futuristisch complex 
en hoofdattractie van Valencia, met o.a. het Planetarium, het Oceanografisch Park – het grootste 
in Europa,  het Pallace of Art” enz. 
Aansluitend nog even vrije tijd. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.  
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Dag 4 
Ontbijt in het hotel. 
Voormiddag geleid bezoek aan het Museum voor Moderne Kunsten en het Museum voor Keramische 
Kunst in het rococco Palacio del Marques de Dos Aguas. 
Lunch ter plaatse. 
Namiddag bezoek aan het Museum of the Fallas met een bonte verzameling van “papier maché” 
figuurtjes die niet verbrand werden tijdens het jaarlijkse vuurfestival in Valencia en dit sinds 1934. Een 
beetje de geschiedenis van de Fallas, een soort karnaval waar op het einde de kunstwerkjes werden 
verbrand. 
Aansluitend vrije tijd –  
Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 
Dag 5 
Ontbijtbuffet in het hotel. 
Vrije voormiddag    
Vlucht Valencia - Brussel : 12h35 – 14h50. 

 


