
 
Asociación Iberoamericana de Eindhoven organiseert:  
 
8-Daagse architectuurreis naar Valencia 
 
In 2011 organiseerde de AIE voor de eerste keer een architectuurreis. Toen waren 
we ook al twee dagen in Valencia. Dat is véél te weinig om die prachtige stad te leren 
kennen. Dat gaan we nu beter doen en daarom blijven we daar een hele week!  

 
Ter plaatse worden we zoals gewoonlijk weer begeleid door Suzanne Roelofs, onze eigen specialiste op het gebied 
van de geschiedenis, de cultuur en in het bijzonder van de moderne architectuur. Het hotel waarin we verblijven 
ligt midden in het centrum: Hostal Venecia. 
 
Er zijn 2 reizen: zondag 25 september tot 2 oktober en donderdag 13 tot 20 oktober.  
 

• Vertrek van Eindhoven naar Valencia.  

• Kosten:  bij 24 deelnemers ongeveer 900 euro per persoon.  

• Inclusief: hotelkamer (dubbel gebruik), ontbijt, entrees en reiskosten ter plaatse.  

• Eénpersoonstoeslag: ongeveer 200 euro. 

• Niet inbegrepen:  vliegticket en bagage, lunch en diner.  

• Maximale groepsgrootte: 24 personen.  

• Minimale groepsgrootte: 15 personen. 
 
Niet-leden van de Asociación zijn van harte welkom om mee te gaan op deze reis maar dienen lid te worden en de 
contributie van 27 euro te voldoen voor het seizoen waarin de reis plaatsvindt. 
  
Als de reis doorgaat krijgt u persoonlijk bericht en wordt u verzocht uw eigen vliegticket te bestellen. De 
webmaster van de AIE is bereid om assistentie te verlenen bij de boeking van het vliegticket. Indien u mocht 
besluiten, na boeking om toch niet mee te gaan dan kunnen de kosten van de vliegreis niet van de AIE worden 
teruggevorderd. U dient daarna uw inschrijving te bevestigen door een kopie van uw e-ticket naar de AIE-
webmaster te sturen en een aanbetaling te doen van 250 euro. Bankrekening AIE : NL26 INGB 0001090996 
ten name van Asociación Ibero-americana.  

U bent vrij om andere vluchten te boeken (denk in dat geval ook aan vervoer tussen luchthaven en hotel) of een 
ander vervoermiddel te gebruiken. Boek geen vlucht voordat u bericht hebt gekregen dat u mee kunt want de 
reis kan volgeboekt zijn (of niet doorgaan). U bent geheel vrij om aan de dagexcursies deel te nemen. Maar laat 
het ons even weten als u niet meegaat. Weliswaar wordt iedere dag een afspraak gemaakt om gezamenlijk ergens 
te gaan lunchen en/of dineren, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen op pad te gaan.  
 
U kunt zich opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen, maar lees voordat u dat doet eerst onze 
Reisvoorwaarden! Daarin staat onder andere dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afsluiten van een reis- 
en/of annuleringsverzekering. De AIE kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. In verband met mogelijke 
overheidsmaatregelen zijn er ook dit jaar aanvullende voorwaarden. 
 
Op de volgende pagina’s geven wij u een indruk van wat we die week gaan bezoeken. Uiteraard is dit een verre 
van volledig overzicht en er kunnen tot op het laatste moment nog veranderingen worden aangebracht. 
 
Wij zouden het erg leuk vinden als u met ons meegaat, maar doe dat niet indien u niet in staat bent om anderhalf 
uur achtereen te wandelen in een uiterst rustig tempo, maximaal 5 kilometer per dag. 
 
Suzanne en Peter 

Sinds februari 2016 is de AIE lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties 
(www.vvkr.nl). Ook zijn wij aangesloten bij het garantiefonds GGTO, zie www.stichting-
ggto.nl. De AIE brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 
15 per boeking in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, 
wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.  
 
 
 

 

 

http://suzanneroelofs.com/
https://www.hotelvenecia.com/en/valencia-center/
https://aie-eindhoven.nl/architectuurreis5?view=form
https://aie-eindhoven.nl/images/files/Reisvoorwaarden.pdf
http://www.vvkr.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/
http://www.stichting-ggto.nl/


Dag 1 (25 sep en 13 okt): Reizen van Eindhoven naar Valencia 

 
Iedereen is vrij om te reizen naar Valencia en zich te melden bij ons hotel. Als u niet meevliegt met de groep, laat 
dit dan even weten aan de reisleiding! We vliegen van Eindhoven naar Valencia, beide keren met Ryanair om  
18.00 uur (25/9) of 18.05 uur (13/10) en komen daar 2 uur en 20 minuten later aan.  
LET OP: vluchttijden kunnen wijzigen! 

We verzamelen bij de bagageband in Valencia. Zo gauw iedereen zijn koffer heeft gaan we gezamenlijk naar buiten 
en lopen we naar de parkeerplaats waar de bus die ons naar ons hotel zal brengen op ons staat te wachten. De 
busrit duurt ongeveer een half uur.  

Na het inchecken in het hotel zijn we vrij om te gaan en staan waar we willen. Het oude stadscentrum is op 
loopafstand. Voor degenen die gezamenlijk de stad in willen, spreken we geheel vrijblijvend een tijd af in de lobby 
van het hotel.  

Dag 2: Universiteit  en oude centrum (26 sep en 14 okt) 

Valencia is op Madrid en Barcelona na de grootste stad van Spanje en heeft bijna 800.000 inwoners. Maar in de 
directe omgeving van de stad wonen ook nog ruim een miljoen mensen. Er zijn prachtige stranden maar Valencia is 
vooral beroemd om zijn sinaasappels, zijn paella en…………zijn architectuur. Dwars door de stad liep vroeger de Rio 
Turia waarvan men in 1957 heeft besloten vanwege de vele overstromingen deze westelijk van de stad naar de zee 
te leiden en in de oorspronkelijke loop een slingerend stadspark te maken. Daarvan zullen we nog veel zien deze 
week.   

We beginnen deze reis met een tamelijk onbekend werk van Santiago Calatrava namelijk metrostation Alameda 
want daar beginnen we onze wandeling naar de universiteit van Valencia.  Vandaag zien we gebouwen uit de 50er 
en 60er jaren van de vorige eeuw. Na de koffie op het universiteitsterrein zien we het moderne in een prachtig 
park gelegen museum voor de Ciencias naturales en daarna het Museum voor de Schone Kunsten. Beide musea 
kunt u in uw vrije tijd op uw gemak bezoeken. En dan staan we plotseling voor de kathedraal en is het tijd om te 
lunchen. Na de lunch lopen we de stad weer uit door de smalle steegjes en zien we zowaar nog wat moderne 
architectuur op de Plaza  de Virato. De metro brengt ons weer op 5 minuten lopen van ons hotel. 

     

’s Avonds spreken we geheel vrijblijvend af in de lobby van het hotel. Degenen die op het afgesproken tijdstip daar 
zijn gaan gezamenlijk een plekje zoeken om van het avondeten en van elkaar te genieten. U hoeft zich daarvoor 
niet aan te melden. Anderen gaan op eigen gelegenheid de stad in of blijven in het hotel. Waar u ook voor kiest, 
het is altijd goed. 

Dag 3: Mercat, Lonja en Keramisch museum (27 sep en 15 okt) 

 
We maken vandaag 3 wandelingen tijdens welke wij de prachtige oude binnenstad en de directe omgeving ervan 
zeer goed gaan bekijken en bespreken. Vanuit ons hotel wandelen we in 5 minuten naar een metrostation, 
stappen bij de eerstvolgende halte uit en lopen van daaruit terug naar de binnenstad. De eerste wandeling eindigt 
bij de Mercado Central waar we koffie drinken. Na een bezoek aan de Lonja de Seda lopen we rustig naar de 
kathedraal op de Plaza de la Virgen. Na de lunch bekijken we een aantal zeer statige woningcomplexen uit de 
eerste helft van de vorige eeuw die zo typisch zijn voor Valencia. De wandeling eindigt bij metrostation Colón maar 
u bent vrij af te haken bij het Museo nacional de Cerámica waar we langskomen en waarvan we de prachtige 
buitenkant uitgebreid bespreken.   



       

Dag 4/5: Ayuntamiento en Albufera (woensdag 28 sep/maandag 17 okt) 

Misschien was het u al opgevallen maar in de directe omgeving van ons hotel staan ook een paar indrukwekkende  
gebouwen. Die gaan we vandaag wat beter bekijken en we beginnen dus bij de voordeur van het hotel. Uiteraard 
staan we even stil bij onze buren, het gemeentehuis van Valencia en we eindigen onze korte wandeling bij het 
indrukwekkend Estación del Norte. Onze bus brengt ons vervolgens in een uurtje naar een prachtig natuurgebied 
buiten Valencia, de Albufera. Daar brengen we de tijd door tot en met de lunch. Op de terugweg zet onze bus ons 
af bij La Dama Ibèrica waar indrukwekkende moderne architectuur te zien is.  

    

Dag 5/4: Haven, strand en UPV (donderdag 29 sep/zondag 16 okt) 

Wist u dat Valencia een van de grootste zeehavens van Europa heeft? Uiteraard kunnen we die haven niet in zijn 
geheel gaan bekijken maar het havengebied herbergt ook enkele zeer interessante gebouwen zoals het Veles y 
Vents dat in 2006 speciaal gebouwd is vanwege een zeilrace die rondom dat gebouw plaatsvond. We drinken er 
een kopje koffie om daarna te genieten van een wandeling langs de uitgestrekte stranden van Valencia. Niet veel 
bijzondere architectuur maar hopelijk een prachtige zee en een stralend blauwe lucht. We lunchen aan het strand 
om ook die sfeer te kunnen proeven. Des te meer prachtige architectuur zien we daarna als we gaan wandelen 
over het moderne deel van het universiteitsterrein. De wandeling eindigt bij de halte van Linea T4, de stadstram 
die ons via de ‘duurste rotonde van Europa’ naar een metrostation dichtbij ons hotel brengt. 

   

Dag 6: Ciudad de los Artes y Ciencias (30 sep en 18 okt) 

Vandaag brengen we vrijwel de hele dag door in de oude bedding van de Rio Turia waar Santiago Calatrava de Stad 
van de Kunsten en de Wetenschap heeft gebouwd. We beginnen echter bij het Palau de la Música aan de rand van 
het stadspark en wandelen daarna rustig door het park naar het Palau Reina Sofia, het eerste gebouw van de 
Ciudad de los Artes y Ciencias. Ook na de uitgebreide bezichtiging van dit prachtige gebouw blijven we in de buurt 
en vinden we hier zelfs een plekje om van onze lunch te genieten. Daarna lopen we onder de brug door die bij het 
complex hoort naar het in aanbouw zijnde Caixa forum dat we in andere steden al een paar keer bekeken hebben. 
Met een beetje geluk is het nét klaar en dan kunnen we er in natuurlijk! Wel mogen de liefhebbers bij 
L’Oceanográfic naar binnen. U mag daar zo lang blijven als u wilt en Metro 10 nemen terug naar het hotel.  

https://estudiodaes.es/wp-content/uploads/2021/02/Mercado-central-scaled.jpg


    

Dag 7: L’Eixample en Barrio Ruzafa (1 en 19 okt) 

 
De architectuurreizen van de AIE zijn bijzonder omdat wij niet alleen aandacht besteden aan de monumenten die 
vaak wereldberoemd zijn maar omdat wij ook door gewone woonwijken wandelen en op het oog normale 
appartementsgebouwen bespreken. Vandaag is zo’n typische dag als we de stadse uitbreiding L’Eixample bekijken 
met de Mercado de Colón als prachtig modernistisch hoogtepunt en daarna de aangrenzende hippe wijk Ruzafa. 
We maken vandaag maar één wandeling die eindigt bij het bekende Estación del Norte. U hebt vanaf dit punt de 
rest van deze dag de tijd om Valencia te bekijken, wellicht naar een museum te gaan of lekker rustig in ons hotel 
na te genieten. U krijgt van ons een lijst met openingstijden en adressen van musea en bezienswaardigheden.  

 
 
Traditioneel zullen wij ’s avonds gezamenlijk genieten van het ‘potverteren’ als er tenminste nog iets in ‘de pot’ 
zit…………… 
 

Dag 8 (2 en 20 okt): van Valencia naar Eindhoven airport  
 
Helaas, ook deze architectuurreis naar Valencia is weer bijna voorbij. Wij hopen dat u er evenveel van genoten 
hebt als wij. We worden vroeg in de middag bij ons hotel opgehaald door onze bus en dan zijn we een half uur 
later al op de luchthaven van Valencia.  

Zondag 2 oktober: 15.00 uur Ryanair 
Donderdag 20 oktober: 15.10 uur Ryanair 

Tot slot 

Deze brochure geeft slechts een eerste indicatie over wat we allemaal gaan doen want dat is teveel om op te 
noemen. Na de reis krijgt u een schriftelijke samenvatting van wat we allemaal gezien hebben. 

U kunt zich voor deze reis opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. Wacht u alstublieft 
met het boeken van de vliegreis totdat u bericht hebt gekregen dat de reis definitief doorgaat. Als u daarna uw 
ticket heeft geboekt stuurt u een kopie aan de AIE-webmaster. Als u dat hebt gedaan en de aanbetaling 
overgemaakt bent u definitief aangemeld. Ook voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij webmaster@aie-
eindhoven.nl.  

Namens de Asociación Iberoamericana de Eindhoven, 

Peter Kivits en Suzanne Roelofs 

https://aie-eindhoven.nl/architectuurreis5?view=form
mailto:webmaster@aie-eindhoven.nl
mailto:webmaster@aie-eindhoven.nl
https://estudiodaes.es/wp-content/uploads/2021/02/Ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias.jpg

