Het strand van Valencia
Valencia wordt vaak gezien als de ideale stad voor een stedentrip, en dit is
het ook zeker maar wist je dat Valencia ook een heerlijke stad is om naar toe
te gaan voor jouw strandvakantie? Of je kunt als je in de stad bent gewoon
een dagje naar het strand. Valencia ligt namelijk aan de kust en heeft enkele
prachtige zandstranden zoals El Saler, La Malvarossa, Las Arenas en
Patacona. Mede door deze stranden is het één van de meest complete
steden van Spanje.
La Malvarossa
In het noorden van Valencia ligt het strand La Malvarossa vlakbij het dorpje
Alboraya met een breedte van 135 meter en een lengte van ongeveer een
kilometer is dit een heerlijk strand om te genieten van de Spaanse zon.
Las Arenas
Ten zuiden van La Malvarossa ligt Las Arenas, dit strand wordt druk bezocht
omdat het vlak bij het centrum van Valencia ligt. Het strand van Las Arenas
is 1,2 kilometer lang en 135 meter breed, het strand ligt tussen Calle
Acequia de la Cadena en het havendok.
Patacona
Als je naar een rustig strand in Valencia wilt gaan dan is Patacona het strand
voor jou. Op Playa de la Patacona komen veel minder toeristen dan op de
andere stranden La Malvarossa en Las Arenas. Je zult hier meer locals
aantreffen. Op Patacona zijn in de zomer enkele chiringuitos te vinden, waar
je lekker kunt eten en een drankje kunt doen.
El Saler
El Saler ligt op 12 kilometer vanaf het centrum van Valencia. Het strand El
Saler behoort bij het gelijknamige dorpje welke onder de gemeente Valencia
valt. Het dorp staat internationaal bekend om zijn golfbaan El Saler.
Je kunt het strand vanuit het centrum bereiken met de bus of de fiets, je
moet wel 12 kilometer fietsen voordat je kunt genieten van je welverdiende
rust.
Temperatuur zeewater
De temperatuur van het zeewater in Valencia is in de zomer tussen de 22 en
26 graden Celcius, een heerlijke temperatuur om even lekker af te koelen.
Op het strand kan je een bed huren voor de prijs van € 3,70 per dag, als je
langer in Valencia verblijft en vaker het strand gaat bezoeken, bewaar de
bonnetjes dan je krijgt bij inlevering van 10 bonnetjes namelijk 1
strandbedje of parasol gratis.

Daguitstap naar de Fallas van Valencia.

Vrijdag 16 maart 2018.
Valencia is een gemeente en een stad in Spanje, de
hoofdstad van de gelijknamige provincie en van de regio Valencia.
Weinig steden zoals Valencia zijn in staat om zo harmonieus te leven met
de overblijfselen van hun meest verre verleden, gedateerd in het jaar 138
a. C., met de meest innovatieve en avant-garde gebouwen die in het nieuwe
millennium opkomen. Valencia is handel en cultuur, bioscoop, theater,
musea, muziek, zaken. Het is een internationaal en avant-garde
designcentrum en een van de meest actieve steden op beurzen en
congressen in Europa. Vanwege de geografische ligging is Valencia van
oudsher de poort van Spanje naar de Middellandse Zee en heeft de
bijzondere charme van de steden die de haven van de zee zijn. Bovendien
geven het fijne zandstranden en het schone water, de open zee en de
nabijheid
van
de
kustbergen
de Valenciaanse kust een
unieke
aantrekkingskracht.
Valencia staat ook bekend om zijn prachtige oude stadscentrum met
prachtige kerken, kathedralen, pleinen en natuurlijk een centrum met allerlei
authentieke restaurantjes waar U heerlijk kunt eten en/of drinken.
Kortom in Valencia je kan er een dag van maken voor ieder wat wils.
Er is geen evenement in Valencia dat zo populair is als ‘Las Fallas’.
Las Fallas is een feest dat, dit jaar, plaatsvindt, van 15 t/m 19 maart, op veel
locaties in de provincie Valencia en vooral in de hoofdstad om de komst van
de lente te herdenken.
Als je het woord ‘Fallas’ letterlijk wil vertalen naar het Nederlands dan kom
je op termen terecht zoals ‘storingen’, ‘ mislukkelingen’ of ‘ fouten’ en
daarom valt het meermaals op dat je deze woorden aantreft in letterlijk
vertaalde programma’s van de ‘Fallas’.
Prachtige ‘Fallas’ beelden, Fallera’s, Mascletàs… ofwel de Fallas!
Het grootste en bekendste feest van Valencia.

Elk jaar komen er duizenden bezoekers van over de hele wereld naar
Valencia toe om dit fantastische, maar tevens ook bizarre evenement mee te
maken en daarnaast kunt U ook de stad bezoeken.

De grote dagen van de Fallas 2018 zijn van 15 tot 19 maart zodat je in die
periode kan genieten van een aantal evenementen zoals de Mascletà (een
vuurwerkshow) die dagelijks wordt opgevoerd

Het feest van de ‘Fallas’ begon in de middeleeuwen. Valenciaanse
ambachtslieden moesten zich, tijdens hun werkzaamheden, in de
wintermaanden bijlichten en hiervoor werden ‘Parots’ gebruikt. ‘Parots’ zijn
houten planken waaraan ze hun lantaarns ophingen maar in de lente waren
deze ‘Parots’ niet meer nodig en werden deze verbrand. De lantaarn kwam
bovenop de vuurstapel te staan en daarom ook worden op de dag van San
José (19 maart) de beschermheilige van de timmerlieden deze Fallas beelden
verbrand.
Tevens besloten sommige Valencianen om oude meubels en kleding, die niet
langer dienstbaar waren, te verbranden en beetje bij beetje begon deze
anekdote een traditie te worden.
De Valencianen begonnen de ‘ninots’ te maken.
(‘Ninots’ zijn poppen, gekleed in kleding die de burgers niet langer wilden en die, in
de 18e eeuw, de basis van de fallas werden) Zodat er op dit moment ongeveer
400 fallas-commissies zijn waarbij elke Falla in een straat in de stad is
geïnstalleerd. De huidige fallas zijn niet langer gemaakt van hout maar ze
zijn opgebouwd met materialen zoals kurk en karton.
Het ‘centraal bestuur Fallera’, een commissie die verantwoordelijk is voor het
programma en de organisatie van de vieringen, kent elk jaar verschillende
prijzen toe volgens de categorie waarin de Falla werd gevonden. Bovendien
houdt het rekening met het werk van de kunstenaar en beloont het ook de
vindingrijkheid en gratie van de monumenten. Prijzen worden ook gegeven
aan de verlichting en decoratie van de straten van Valencia en een speciale
prijs gericht de ‘Ninot’, de ‘Ninot Indultat’.

om 14u00 op de Plaza del Ayuntamiento.

Als je door de straten van San Vicente en La Pas loopt zal je het aanbod van
bloemen zien dat gewijd is aan la ‘Virgin de Los Desamparados’ (onze
lieve vrouw van de daklozen).
Op vrijdag 16 maart kun je alle Fallas in de stad zien. Het grootste deel van
het centrum van de stad is afgesloten van verkeer en bijna alle straten van
Valencia zijn verlicht tijdens de maand maart want verschillende van hen
strijden om de beste prijs in de verlichte straten van La Fallas.

Programma voor 16 maart 2018:
Om 14u00 – ‘Mascletà’ op de plaza del Ayuntamiento.

Dit is een van de meest opwindende acts die wordt gekenmerkt door het
lawaai van de meer dan 100 kilo buskruit die elke dag worden afgevuurd.
‘Mascletà ’s’ worden ook ’s nachts en soms op de stranden afgestoken.
Een goede ‘Mascleta’ heeft een geweldige opbouw en zijn er ritmes in te
ontdekken zodat veel mensen aan het eind van een ‘Mascletà’ hard mee
klappen of springen.


Om 16u30 – Op een podium bij het stadhuis verdeling van de prijzen
gewonnen door de Falla’s van de kinderen in verschillen afdelingen,
evenals de presentaties van de kinderen.

Op maandag 19 maart 2018 is het de dag van San José en met deze dag
komt het einde van de ‘Fallas’.
Na 4 lange intense dagen vol kleur, brandhout, bloemen en muziek keert
Valencia terug naar zijn normale staat na ‘de Cremà’.
La Cremà is de laatste act van de Fallera-week. Het begint om 22u00 met de
Cremà van de Falla’s van de kinderen en om 22u30 wordt de Falla van de
kinderen die de eerste prijs won verbrand, enz..
Fallas in Valencia is een buitengewone gebeurtenis in de stad die iedereen
minstens één keer in zijn leven zelf moet ervaren. Geen enkele gebeurtenis
in de wereld is zo speciaal, uitstekend en luid als de Fallas in Valencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer je Valencia bezoekt, kan de stad nog wel eens als een mysterie
aanvoelen. Kleine straatjes, verstopte pleinen, unieke verhalen en
weetjes. Zelfs wanneer je de stad al meerdere keren bezocht hebt, kom je
telkens weer achter verrassende anekdotes én nieuwe spots.

