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Dag 6  
DONDERDAG 27 OKTOBER 
 
Op de eerste volle dag in Valencia staat een rondleiding in verschillende gebouwen van de Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias op het programma. Het Paleis van de Kunst van Koningin Sofia wordt be-
zocht, het is één van de meest bijzonder creaties van de architect Calatrava. 
Optioneel zijn de bezoeken aan de Hemisferic, het Wetenschapsmuseum en het Aquarium, zodat 
iedereen zich vrij voelt om te zien wat hem of haar het meest aantrekt.     
 
De stad Valencia ligt aan de Costa del Azahar, aan de rivier Turia (Valenciaans: Riu Túria; Spaans: Río 
Turia). De stad werd gesticht door de Romeinen en geldt als de geboorteplaats van de paella (zie 
bijlage). 
 
La Ciudad de las Artes y de las Ciencias  
Gebouwd op een gebeid van 10 km dat in de stad vrij kwam te liggen na een ernstige overstroming in 
1957, die de streek verwoestte en waarna de rivier de Turia omgeleid werd. Uitvoerige informatie is 
via Wikipedia beschikbaar in het Spaans,  Nederlands, en in het  Engels. 
 
 
Palau de les Arts Reina Sofia 
Operahuis en cultureel centrum. Ope-
ning 8 oktober 2005. Eerste Opera 
Fidelio. Er zijn 4 zalen: 

• Sala principal (1700 plaatsen)  
is operazaal; 

• Auditorio (1500 plaatsen) is 
concertzaal; 

• Aula magistral (400 plaatsen) 
voor kamermuziek; 

• Martin y Soler Theater (400 
plaatsen) voor theaterproduc-
ties. 

Uitvoerige informatie is via Wikipedia 
beschikbaar in het Nederlands, Spaans en in het Engels. 
 
 

Hemisferic  
Gebouw lijkt op een grote kever, is gebouwd door Ca-
litrava en is een planetarium en Imax Theater. 
Voor informatie klik in het Engels hier, voor in het 
Spaans hier. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_les_Arts_i_les_Ci%C3%A8ncies
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_les_Arts_i_les_Ci%C3%A8ncies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Artes_Reina_Sof%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sofia
http://nl.wikipedia.org/wiki/IMAX
http://www.valencia-cityguide.com/tourist-attractions/monuments/l-hemisferic.html
http://www.cac.es/hemisferic/
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 El Museu de les Cièncias Príncipe Felipe — 
wetenschapsmuseum, met name voor kinderen 
bedoeld. Via Wikipedia is informatie beschik-
baar in het Engels en in het Spaans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'Oceanogràfic — acquariumcom-
plex dat geldt als het grootste van 
Europa, was echter toch niet zeer 
indrukwekkend. Voor informatie in 
het Engels klik hier of hier. Informa-
tie in het Spaans vindt u hier. Een 
filmpje van vissen in het aquarium 
vindt u hier.  
 
 
 
 

 
 
 
L'Umbracle is een 320 meter lange 
en 60 meter brede wandelprome-
nade en botanische tuin met vele 
palmbomen, inheemse planten en 
werk van plaatselijke kunstenaars. 
De hooggelegen promenade biedt 
een uitzicht op de omliggende mu-
seumgebouwen. Hij doet ook dienst 
als toegang tot het complex en be-
vat daartoe een grote parkeergara-
ge.  
Tijdens ons bezoek was er een ten-
toonstelling over dinosaurussen.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Museu_de_les_Ci%C3%A8ncies_Pr%C3%ADncipe_Felipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Ciencias_Pr%C3%ADncipe_Felipe
http://www.valencia-cityguide.com/tourist-attractions/museums/l-oceanografic.html
http://www.valencia-cityguide.com/tourist-attractions/museums/l-oceanografic.html
http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Oceanogr%C3%A0fic
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Oceanogr%C3%A0fic
http://www.youtube.com/watch?v=dM7OQA-kcck
http://www.arcspace.com/architects/calatrava/umbracle/index.html

