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Feel the history

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Je ziet haar regelmatig 
fietsend de stad 
doorkruisen. Soms alleen 
en anders met een groep: 

Fleur geeft fietstours. Sport 
is, naast haar liefde voor 
de stad, haar andere grote 
passie: van een lesje yoga 
en een rondje hardlopen 
tot het water op in een 
zeilboot. Acht jaar geleden 
verhuisde ze naar Valencia 
en ze weet inmiddels alles 
over de hipste clubs en de 
leukste winkeltjes.

LOCAL

Valencia

Eigenaar  
Fit In Valencia

Fleur van de Put

Best tips ever!
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TIME TO MOMO IN VALENCIA

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. 
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje 
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de 
échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, 
terwijl je onderweg een must-see meepikt, op je gemak naar de leukste concept-
stores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feelgood experience. 
100% GOOD TIME!

NAAR VALENCIA!

Jij gaat Valencia ontdekken! Die fijne stad aan de kust met een mooie mix van 
historische gebouwen en moderne architectuur. Met driehonderd dagen zon per 
jaar kun je hier bijna altijd buiten genieten van het stadsleven. Eet een uitgebreide 
paella-lunch op het terras en drink een agua de Valencia op een van de vele plei-
nen van de stad. Bezoek Romeinse opgravingen of juist de moderne gebouwen 
van Ciutat de les Arts i les Ciènces. Pak de fiets naar de haven en het strand en 
eindig je dag met je voeten in het zand. Genieten kan in Valencia in elke wijk. 
Wij laten je zien waar.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, win-
kels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag 
komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald: niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een onaf-
hankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook 
voor de informatie in onze time to momo app en alle tips, themaroutes, wijk-
informatie, blogs en selectie van de leukste hotels op www.timetomomo.com.
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ROUTE 1 > CIUTAT VELLA p. 18
Dit is het historisch centrum. Aan de grote pleinen liggen 
mooi gerestaureerde kerken en paleizen. De smalle straatjes 
van de buurt El Carmen zijn versierd met streetart.

ROUTE 2 > L’EIXAMPLE p. 38
Deze wijken bieden je volop variatie. Ruzafa is de hippe 
buurt, Canovas is chiquer, Colón is het winkelgebied en 
Alameda staat voor heerlijk buiten eten onder de palmen.

ROUTE 3 > CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES & 
 POBLATS MARÍTIMS p. 58
Aan de ene kant zie je de moderne architectuur van Calatrava en aan de 
andere kant Poblats Marítims met het strand, de haven en het authentieke 
vissersdorp El Cabanyal.

ROUTE 4 > BENIMACLET & UNIVERSITAT p. 78
Het dorpse karakter is nog zichtbaar in de straten van 
Benimaclet. De wijk is met name tegen de avond en in 
de nacht levendig door de studenten die overdag aan de 
aangrenzende universiteit studeren.

het beste van VALENCIA in 4 routes

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN VALENCIA?

GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP



CIUTAT VELLA

1  Ayuntamiento
2  Correos
3  Civera Marisquería
4  Let’s Sweet
5  Lotelito
6  Federal
7  Sagardi
8  Plaza Redonda
9  La Estrecha
10  Horchatería Santa Catalina
11  Helados Artesanes Llinares
12  Kathedraal
13  L’Almoina
14  Bar Almudin
15  Delicat
16  Café de las Horas
17  Mercado de Tapineria
18  La Bodeguilla del Gato
19  Muming
20  Simple
21  La Lonja
22  Mercado Central
23  Jamon Jamon
24  Copernia Tienda de Moda
25  La Pilareta
26  L’Iber Museo de los Soldaditos 

de Plomo
27  Atypical Valencia
28  Sisters&Ro
29  Torres de Serranos
30  Almalibre Açai Bar
31  Centro del Carmen
32  IVAM
33  Torres de Quart
34  Canela
35  Jardí Botànic

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
MERCADO CENTRAL + PLAZA REDONDA + TORRES DE SERRANOS + 

HORCHATERÍA SANTA CATALINA + AYUNTAMIENTO

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Jardí Botànic

TIPS
// Een must als je voor het 

eerst in Valencia bent
// Start vroeg vanwege de 

openingstijden van de markt
// Door korte afstanden 

minder geschikt 
om te fietsen

ROUTE 1
CIUTAT VELLA

OVER DE ROUTE
Deze route brengt je langs de bezienswaardigheden in het oude centrum. Tussen 
de monumentale panden door word je echter ook door kleine straatjes met leuke 
winkeltjes, langs verborgen pleintjes en authentieke tapasrestaurants geloodst. 
Neem de tijd om een kerk, de Mercado Central en het postkantoor in te lopen, 
om zo nog meer te ontdekken.

dE wijken
In het historische centrum van de stad, Ciutat Vella, kom je de meeste toeristen 
tegen. Niet voor niets, want in het oude centrum vind je binnen de voormalige 
stadsmuren op een vrij kleine oppervlakte alle highlights van Valencia. Het cen-
trum is in 138 voor Christus gesticht door de Romeinen. Van de stadsmuur en de 
twaalf toegangspoorten zijn twee poorten overgebleven: de Torres de Quart 
en de Torres de Serranos.

Al vroeg in de ochtend is er bedrijvigheid in en om de Mercado Central. De stad 
komt hier tot leven, evenals op de vele pleinen en terrassen. Aan het Plaza del 

Ayuntamiento zijn veel kantoren, het stadhuis en het postkantoor Correos. Bij de 
kathedraal zijn twee pleinen met leuke terrassen: Plaza de la Virgen en Plaza 

de la Reina. Deze terrasjes zijn perfect om met een drankje onderuit te zakken 
en mensen te kijken. Kom je er ’s ochtends Spanjaarden tegen, dan ontbijten zij 
vaak met een café solo (zwarte koffie) of een espresso en een tostada, geroosterd 
brood met verse tomatenpulp, olijfolie en zout.

Zoek je een goede tapasbar, ga dan naar kunstenaars- en studentenwijk El 

Carmen. Bekijk hier ook de streetart op veel gevels: de prachtige werken zijn 
gemaakt door in Valencia bekende kunstenaars. De ongeschreven regel is dat 
je van elkaars werk afblijft, waardoor er veel is waarvan je kunt genieten. 
’s Avonds is Plaza del Tossal een goede plek: het is het middelpunt van de 

uitgaanswijk in de oude stad met verschillende leuke bars. Verderop in de wijk 
vind je ook diverse clubs. Achter de grote, in hout bewerkte deuren van de 
stadsvilla’s gaan vaak indrukwekkende patio’s schuil.

De drukte van de stad staat in een schril contrast met de rust in de Jardí 

Botànic. Deze 500 jaar oude botanische stadstuin is meer dan 4 hectare 
groot en ligt omsloten door muren aan de rand van Ciutat Vella.

18



M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

i

i

i

i

H

H

H

HH

H

H

H

H

H

H

H

ROUTE 1

ROUTE 2

ROUTE 3

ROUTE 3

ROUTE 4

START

FINISH
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momenten van de dag uitvaren, bijvoorbeeld in combinatie met een lunch aan 
boord.
calle muelle de la aduana s/n, www.mundomarino.es, telefoon 966423066, zie 

website voor tijden, prijs zeiltocht bij zonsondergang € 22, tram 8, bus 2, 19

20  Dit luxe hotel is geopend in 2006 en ligt als enige vijfsterrenhotel aan het 
strand. Het hotel heeft 253 kamers en suites, een grote tuin van meer dan 
8.000 m2 en een buitenzwembad uit 1933 toen dit hotel nog een resort was. 
De kamers op de bovenste etages hebben een mooi uitzicht over de haven en 
de kustlijn. Ook als je hier niet logeert, kun je jezelf lekker laten verwennen in 
de spa: Balneario Las Arenas. Neem wel badkleding mee; een sauna/spa is hier 
altijd gekleed. Of drink een kop koffie in de tuin en geniet van het uitzicht op zee.
calle de eugenia viñes 22-24, www.hotelvalencialasarenas.com, telefoon 

963120600, open dagelijks 9.00-21.00, prijs spa € 25, tram 4, 6, bus 2, 19, 32

21  Wil je meer weten over de historie van de oude visserswijk Cabanyal en het 
dagelijks leven hier? Boek dan een rondleiding bij Paseando por los Poblados 

de la Mar. Gids Marga is geboren en getogen in deze wijk en kan er veel over 
vertellen. Ze spreekt Spaans en Engels.
plaza cruz canyamelar, www.pobladosdelamar.com, telefoon 685812712, open op 

afspraak, prijs € 10, bus 32

31  La Fabrica de Hielo is een cultureel centrum. Vroeger was dit de ijsfabriek: 
een hal waar ijs werd geproduceerd en opgeslagen. De vissers en de lokale 
restaurants maakten gebruik van dit ijs. In de grote hal zijn nu verschillende 
ruimtes: een klein barretje, een expositieruimte en een podiumzaal waar regel-
matig optredens zijn. Overal verspreid staan oude fauteuils en kleine zitjes, waar 
je met familie of vrienden heerlijk kunt chillen.
calle pavía 37, lafabricadehielo.net, telefoon 963682619, open di 18.00-23.00, wo 

11.00-0.00, do 18.00-0.00, vr 18.00-1.30, za 11.00-1.30, zo 11.00-23.00, zie website 

voor activiteiten en prijzen, tram 4, 6, bus 32

ROUTE 3 > CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES & POBLATS MARÍTIMS
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ROUTE 1 > CIUTAT VELLA

BEZIENSWAARDIGHEDEN

1  Het kolossale gebouw Ayuntamiento is al sinds 1934 in gebruik als stadhuis. 
Er is een stadsarchief, de gemeenteraad vergadert hier en als er geen officiële 
aangelegenheden zijn, is het open voor publiek. Bewonder binnen de marmeren 
trap en de balzaal vol spiegels. In het historisch stadsmuseum dat hier onder-
gebracht is, kom je meer te weten over de geschiedenis van de stad.
plaza del ayuntamiento 1, www.valencia.es, open ma-vr 9.00-14.00, entree gratis, 

metro xàtiva, bus 19, 62

2  Ook als je geen postzegels nodig hebt, kun je toch even een kijkje nemen in 
het postkantoor, Correos. Het is gebouwd tussen 1915 en 1922. Kijk naar boven 
en je ziet de koepel in neoklassieke bouwstijl, met glas-in-loodramen.
plaza del ayuntamiento 24, www.correos.es, open ma-vr 8.30-20.30, za 9.30-14.00, 

entree gratis, metro xàtiva, bus 4, 6, 10, 19, 36

8  Plaza Redonda (‘het ronde plein’) is omringd door handwerk- en keramiek-
winkeltjes. Om de fontein zitten vaak oudere dames en heren, die ambachten 
als haken en kantklossen beoefenen. Het plein is gebouwd in 1840 door Salvador 
Escrig en enkele jaren geleden compleet gerenoveerd.
plaza redonda, bus 4, 6, 8, 70, 71

9  Let op dat je er niet voorbijloopt, want La Estrecha is het smalste huis van 
Europa. De gevel is slechts 107 centimeter breed, net iets breder dan de deur. 
Het is vijf verdiepingen hoog, met op elke verdieping een raam. De gelijknamige 
bar op de hoek maakt op dit moment gebruik van het huisje.
plaza lope de vega 8, niet geopend voor publiek, bus 7, 27, 28

12  De eerste steen voor de kathedraal werd gelegd door Jaime I, de koning van 
Aragón, na zijn verovering van Valencia in 1238. Er zijn veel kunstschatten te 
bewonderen. Ga op zoek naar de fresco’s van engelen of de twee schilderijen 
van Goya. Volgens veel mensen is hier ook de bewaarplaats van de heilige graal. 
Beklim de klokkentoren El Miguelete voor een geweldig uitzicht over de stad.
plaza de la reina, www.catedraldevalencia.es, open ma-za 10.00-18.30, zo 14.00-18.30, 

entree € 7, bus 4, 6, 8, 9, 11, 16, 28, 70, 71

29
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ETEN & DRINKEN

5  Restaurant Contrapunto Les Arts is een verlengde van de architectuur van 
Santiago Calatrava en is deel van het gebouw Palau de les Arts Reina Sofía. De 
inrichting is strak, maar tegelijkertijd knus. De gerechten zijn stuk voor stuk 
plaatjes om te zien en heerlijk om te eten. De musici en operazangers zijn hier 
vaak voor en na de voorstelling te vinden.
avenida del profesor lópez piñero 1, restaurantecontrapuntolesarts.com, telefoon 

675365474, open ma-do 12.00-0.00, vr-za 12.00-2.00, zo 12.00-17.00, prijs € 16, bus 

1, 19, 25

9  De woonwijk waar het Italiaanse restaurant Al Solito Posto zich bevindt, is 
nu zo’n 15 jaar oud en tegelijk gebouwd met de Ciutat de les Arts i les Ciències. 
De bewoners zijn hier over het algemeen van internationale en welgestelde 
komaf. Het restaurant met bakkerij heeft heerlijk brood en goede pizza’s. Vraag 
ook naar het leuk geprijsde en afwisselende dagmenu.
paseo de la alameda 49, www.alsolitoposto.es, telefoon 963614340, open dagelijks 

8.00-0.00, prijs € 10, bus 1, 35

10  Het interieur van Saona Alameda straalt rust uit. De planten, de haard en de 
pastelkleuren zorgen voor een landelijke sfeer. Je kunt hier zowel ’s avonds als 
met de lunch terecht voor een heerlijk menu tegen een verrassend lage prijs. 
Probeer eens de couscoussalade of de tartaar van zalm, avocado en kappertjes.
paseo de alameda 41, saona.es, telefoon 961061376, open dagelijks 14.00-1.00, prijs 

menu € 13, bus 1, 19

14  De Peseta is al lang geen betaalmiddel meer in Spanje, maar toch houden ze 
bij Bodega La Peseta graag vast aan tradities. Iedere dag is er wel een special 
naar grootmoeders recept, zoals de tortilla de patata (aardappelomelet) of een 
typisch Valenciaans rijstgerecht. Het is een populaire bar onder hipsters en 
buurtbewoners. Dit was vroeger een apotheek en de medicijnkast staat nu vol 
met flessen wijn. 
calle cristo del grao 16, fb bodegalapeseta.elgraovalencia, telefoon 637860528, open 

wo-vr 19.30-0.30, za-zo 12.30-16.30 & 19.30-0.30, prijs € 5, metro marítim serrería, 

bus 2, 4, 19, 30

ROUTE 3 > CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES & POBLATS MARÍTIMS
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ROUTE 1 > CIUTAT VELLA

SHOPPEN

4  Verwen jezelf of de kinderen met de heerlijke snoepjes van Let’s Sweet. Ze 
zijn niet alleen onweerstaanbaar lekker, maar ook erg leuk verpakt. Kies een S-, 
M-, L- of XL-pot uit en vul die met snoep naar keuze.
calle pascual y genís 8, www.letssweet.es, telefoon 963941892, open ma-za 11.00-

21.00, metro colón, bus 10, 13, 81

19  De stoere kleding in de winkel Muming is gedurfd en allesbehalve standaard. 
De dames- en herenkleding zijn van verschillende hippe Spaanse onafhankelijke 
ontwerpers; je vindt hier merken als Moon Rocks, Kling en Zergatik. Daarnaast 
hangt er veel kunst in de winkel, die ook te koop is.
calle danzas 3, fb mumingmoda, telefoon 963922689, open ma-za 10.30-20.30, bus 7, 

27, 28, 81

20  Mooie rieten manden, schalen van keramiek, grof geweven kleden en leren 
tassen: het meeste handgemaakt en alles gegarandeerd geproduceerd in Spanje 
(hecho en España). Je vindt het bij Simple, een winkeltje waar je heerlijk kunt 
rondneuzen.
calle cajeros 2, fb simpletienda, telefoon 960915693, open ma-za 10.00-14.00 & 

17.00-20.30, zo 10.30-14.30, bus 7, 27, 28, 81

24  Copernia Tienda de Moda is veel meer dan een winkeltje met sieraden en 
kleding. Het is een kunstgalerie, waar schilderijtjes, jurkjes, T-shirts, oorbellen, 
schoenen en tassen hangen, die je uiteraard ook kunt kopen.
calle bolsería 42, fb copernia, telefoon 963921974, open ma-za 10.00-14.00 & 17.30-

21.00, bus 73

27  Atypical Valencia is niet zomaar een souvenirwinkel. Niet alleen sinaasappels 
en paella zijn typisch Valenciaans, ook het knalvuurwerk mascletà, de rijstvelden 
van Albufera en de vleermuis van Jaime I spelen een belangrijke rol in de Valen-
ciaanse cultuur. De leuke en originele designs worden gedrukt op T-shirts, tassen, 
sieraden, puzzels, potloden, posters en nog veel meer.
calle caballeros 10, www.atypicalvalencia.bigcartel.com, telefoon 963923709, open 

ma-di & do-za 11.00-14.30 & 17.00-20.00, zo 11.30-14.30, bus 81

24 20
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29  Zonnebril vergeten? Geen probleem, je kunt een nieuwe kopen bij Optica 

Meseguer. De opticien zit in een monumentaal pand. Kijk ook eens naar het 
schattige kerkje dat ernaast ligt.
calle de la reina 100, www.opticameseguer.es, telefoon 963714056, open ma-vr 

9.30-13.30 & 17.00-20.00, za 10.00-13.30, bus 2, 19

LEUK OM TE DOEN

2  Waar ooit de rivier de Túria liep, ligt nu een multifunctioneel park, Jardín del 

Túria. Het park is 9 kilometer lang en herbergt diverse sportvelden, een dieren-
tuin en speeltuinen, zoals Gulliver, waar een klimtoestel van de aangespoelde 
reus ligt vast gebonden op de grond. De kinderen, ofwel de lilliputters, kunnen 
de reus beklimmen via touwen en er weer vanaf glijden via zijn riem en schoenen.
tussen puente angel custodio en puente del reino, open dagelijks sep-jun 10.00-

20.00, jul-aug 10.00-14.00 & 17.00-21.00, entree gratis, metro alameda, bus 1, 19

11  Spanjaarden zijn vaak sportief. Je ziet veel hardlopers en fietsers in de parken 
en op het strand. Blijf niet aan de zijlijn staan, maar doe actief mee met een van 
de activiteiten van FitIn Valencia. Denk bijvoorbeeld aan een lesje yoga in de 
openlucht, een fietstour in of buiten de stad, een zeil- of surfles, of een wedstrijd-
je beachvolley.
avenida de francia 2, puerta 18, www.fitinvalencia.com, telefoon 617721214, open 

dagelijks op afspraak, prijs fietstour € 25, bus 1, 19

13  Het cultureel centrum Las Naves is een expositieruimte met een theater en 
een gezellige bar. Ook is er een bibliotheek met vooral boeken over interieur-
ontwerp en architectuur. De boeken worden niet uitgeleend. Kijk op de website 
wat er te doen is.
calle de juan verdeguer 16, www.lasnaves.com, telefoon 963910477, open ma-za 

8.30-21.00, bus 2, 4, 19, 30

16  Wil je graag het water op? Met Mundo Marino zeil je tegen zonsondergang 
de haven uit en kun je met een glas cava in de hand de zon zien verdwijnen 
achter de stad. Dit is een tip voor de echte romanticus. Je kunt ook op andere 

ROUTE 3 > CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES & POBLATS MARÍTIMS
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TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste high-
lights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken 
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze 
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te berei-
ken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  Het Colegio del Arte Mayor de la Seda is het zijdemuseum. Zijde was aan 
het einde van de 15e eeuw een belangrijk handelsproduct. Het werd niet alleen 
verhandeld in Valencia, maar het kwam hier ook vandaan. In het museum wordt 
duidelijk uitgelegd hoe het proces van zijderups naar zijde stoffen verloopt. Er 
staat een weefgetouw, waarmee nog af en toe demonstraties worden gegeven. 
In de winkel vind je leuke souvenirs, zoals tasjes, sjaals en waaiers.
calle hospital 7, www.museodelasedavalencia.com, telefoon 963511951, open zo-ma 

10.00-15.00, di-za 10.00-19.00, entree € 6, metro àngel guimerà, bus 5, 11

B  Bioparc is niet zomaar een dierentuin, maar een stukje Afrika midden in 
Valencia. De dieren lopen hier vrij rond in hun nagebootste habitat. Je ziet geen 
hekken of kooien; de dieren zijn van het publiek gescheiden door natuurlijke 
afscheidingen, zoals grote rotsen en water. Er is een tuin met aapjes, waar je 
doorheen mag lopen. Bioparc ligt in het Túriapark en is makkelijk met het open-
baar vervoer te bereiken.
avenida pío baroja 3, www.bioparcvalencia.es, telefoon 902250340, open dagelijks 

vanaf 10.00, zie website voor sluitingstijd, entree € 23,80, metro nou d’octubre, bus 

3, 29, 61, 67, 81, 95

C  Natuurpark Albufera ligt ten zuiden van Valencia. Het bestaat uit een groot 
zoetwatermeer, omringd door moerasachtige grond. De boeren gebruiken dit 
gebied om de rijst te verbouwen voor de paella. Met de fiets of bus is het park 
goed te bereiken. Je kunt een tripje maken met een vissersbootje om de vele 
vogelsoorten van dichtbij te zien. De witte huisjes met rieten daken worden 
barracas genoemd. In het dorpje El Palmar kun je heerlijk paella eten. Probeer 
daar eens paella all i pebre, paella met paling, knoflook en peper.
tussen pinedo en el pelleronet, www.albuferaparc.com, bus 25

ALGEMEEN
C
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Muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Valencia, variërend van salsa en 
hiphop tot jazz, flamenco en opera. In Ruzafa, de hipste wijk van Valencia, is 
vaak wel een theatervoorstelling of een optreden van een leuke band. Vanaf 
1.00 uur gaan de clubs open. In de Ciutat de les Arts i les Ciències en bij het 
strand vind je uitgaansgelegenheden in de openlucht. Deze openluchtdisco's 
sluiten de deuren pas in de vroege ochtend.

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. 
Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in 
Valencia.

HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediën-
ten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkst. Je 
hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in stapt.

Je kunt je laten verwennen in een luxe hotel aan het strand. Of misschien slaap 
je liever in een knusse B&B midden in het bruisende Canovas. Reis je in een groep 
of met je gezin, dan is een appartement dicht bij de Mercado Central een aanrader. 
Je haalt er heerlijke producten voor het ontbijt, zoals vers fruit, gedroogde ham 
en brood. Wat rustiger logeer je in Ciutat de les Arts i les Ciències, met het fijne 
park. Het trendy Urban Youth Hostel is leuk voor jongeren met een klein budget.

ALGEMEEN

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE  
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.



En ga voor nog meer informatie, de 
leukste wijken, de fijnste hotels en de 
laatste nieuwe tips over Valencia naar 
www.timetomomo.com/valencia

stedengids

app

losse ( thema) routes

Geniet elke seconde en 
maak van je citytrip een 

feel good experience

VALENCIA


	Pages from MOMO_HERZ_VALENCIA_Binnenwerk_DEF.pdf
	Pages from MOMO_HERZ_VALENCIA_Uitklapper_DEF.pdf

