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Voorwoord 

 

Olé olé, we gaan deze zomer naar Valencia, deelnemen aan het 

wereldbefaamde Certamen Internacional de Bandas de Música de 

Valencia, het muziekconcours van de stad Valencia! 

 

8 jaar na de Chinareis trekt de Koninklijke Harmonie van Peer 

opnieuw de wereld in voor een nieuw muzikaal avontuur mét inzet 

in Valencia. We duimen samen met jullie voor een goed resultaat! 

 

We hopen dat jullie ontzettend hard zullen genieten van de stad, de 

muziek, de ambiance en, last but not least, de mensen. We zijn er 

alvast van overtuigd dat deze concertreis een schot in de roos zal zijn. 

Een concertreis die iedereen nog heel lang zal bijblijven… 

 

Dit reisboekje verzamelt een pak praktische informatie over de reis 

en een aantal interessante weetjes over Valencia. Zo kom je onder 

andere te weten wat de betekenis is van de vleermuis op de 

voorpagina. 

 

Team Valencia (Ann, Nicole, Kirsten, Nele, Toon, Joris, Els en Sep) 

 

  Opgelet 

Dit reisboekje werd drie weken voor het vertrek naar Valencia 

opgesteld en gedrukt. Sommige informatie kan dus nog wijzigen. 

Check daarom voor de zekerheid steeds je e-mail en de ledenpagina 

op http://www.harmoniepeer.be/. Heb je vragen, contacteer een 

van de reisverantwoordelijken 

 Els Agten: 0032 472 92 29 02 

 Toon Monnens: 0032 473 33 94 09  

http://www.harmoniepeer.be/
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A. Informaciones prácticas 

praktische info 

1. ¿Cuándo? Wanneer? 

 Salida (Vertrek) 

o Dinsdag 19 juli 2016  

o We gaan met eigen vervoer naar de luchthaven van 

Eindhoven. We verzamelen aan de harmoniezaal om 13u. 

Afspraak in Eindhoven om 14u.  

o Adres: Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven 

o Vlucht HV5105 (Transavia): 17u35 (Eindhoven) - 19u55 

(Valencia)  

 Regreso (Terugkeer) 

o Zondag 24 juli 2016 

o We vertrekken in het hotel om 12u. 

o Vlucht HV5106 (Transavia): 16u30 (Valencia) - 18u55 

(Eindhoven) 

o We gaan met eigen vervoer terug naar huis. 

2. ¿Mi maleta? Mijn valies? 

 Je mag per volwassene/kind 1 stuk handbagage van max. 10 kg 

meenemen. Je kan kiezen uit twee verschillende formaten: 

o Geadviseerd formaat: max. 45 x 40 x 25 cm, gegarandeerd 

in de cabine. Dit formaat handbagage krijgt een groen 

label. Plaats deze onder de stoel voor je. 

o Ander formaat: max. 55 x 40 x 25 cm, niet gegarandeerd in 

de cabine. Dit stuk handbagage krijgt een ruby label. Plaats 

deze in de bagagevakken boven je hoofd. Op drukke 

vluchten kan het voorkomen dat de bagagevakken vol zijn. 

Je trolley wordt dan gratis in het ruim vervoerd.  

 Let op!  

o Een handtas, laptoptas en een cameratas gelden ook als 1 

stuk handbagage. Stop deze stukken thuis al bij elkaar, 

zodat je op de luchthaven met 1 stuk handbagage aankomt. 
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o Op de luchthaven wordt het aantal stuks, het gewicht en de 

grootte van je handbagage bij de check-in balie of bij de 

gate gecontroleerd. Je handbagage krijgt een groen of ruby 

label.  

o Voldoet je handbagage niet aan de richtlijnen? Je 

handbagage wordt dan tegen betaling in het ruim 

vervoerd. Bij de gate is dit een tarief van €40 per stuk. 

 Stop je waardevolle spullen zoals reisdocumenten, elektronica 

en/of medicijnen in een apart tasje. Als je grote stuk handbagage 

in het ruim vervoerd wordt, dan kun je deze spullen er 

gemakkelijk uithalen en tijdens de vlucht bij je houden. 

 Vloeistoffen 

o Je moet de vloeistoffen bij de handbagagecontrole apart 

aanbieden in verpakkingen van maximaal 100 ml per stuk. 

Deze verpakkingen zitten in één doorzichtige hersluitbare 

plastic zak van maximaal een liter.  

o Je mag per persoon één plastic zak van een liter 

meenemen. Onder deze regels vallen bijvoorbeeld parfum, 

tandpasta, lenzenvloeistof, make up (zoals mascara, 

lippenstift, nagellak), shampoo, crème en deodorant. 

 In je handbagage mogen WEL veiligheids- of 

wegwerpscheermessen zitten waarbij de mesjes in een houder 

zitten. Voorbeelden zijn de Gillette of Veet mesjes in houder. 

 Opgerold nemen je kleren minder plaats in en bereiken ze 

redelijk kreukvrij hun bestemming. 

 Draag je zwaarste kleren tijdens de vlucht. Ook al ga je naar een 

zonbestemming, trek in elk geval die 'avondtrui' tijdens het 

boarden aan. Hetzelfde geldt voor je lange broek. Zo weet je 

zeker dat je het in het vliegtuig niet koud krijgt en heb je extra 

ruimte in je minikoffer. 
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3. ¿Mi uniforme? Mijn uniform ? 

 Señors: het herenuniform wordt zelf meegenomen in de koffer. 

Heren doen best hun kostuumjas aan bij vertrek en terugkeer. 

Voorzie een wit hemd, zwarte kousen en zwarte schoenen.  

 Señoras y señoritas: een nette zwarte outfit (geen 

spaghettibandjes) met gesloten zwarte schoenen (geen 

sandalen, maar blote hiel of peep toe mag gerust)  

4. ¿Mi instrumento? Mijn instrument? 

 Onze instrumenten worden met een camionette van 

http://www.awsnv.be naar Valencia gereden. Waarvoor dank! 

 De KHP neemt een 'all risk' verzekering op de instrumenten die 

vervoerd worden met de KHP-camionette. Deze polis dekt het 

transport én de volledige periode dat we in Valencia 

verblijven.  

 Vanaf het moment dat we in Valencia zijn, is iedere muzikant 

terug verantwoordelijk voor zijn/haar instrument. 

 Instrumenten worden op de kamer bewaard. 

 Onder voorbehoud: de camionette staat ter plaatse in voor het 

vervoer van de instrumenten naar het repetitielokaal en de 

concertzaal. 

 Opgelet! De instrumenten die niet met de camionette vervoerd 

worden, zitten niet in deze verzekeringspolis, en zijn dus ook 

niet automatisch verzekerd door de vereniging tijdens de 

reis. Als je zelf nog geen verzekering hebt (buiten België), zorg 

daar dan zeker voor. Indien je wenst dat we het instrument in de 

KHP-polis opnemen, geef dat dan zo snel mogelijk door.  

 Tip! Boodschap van de verzekeraar aan alle muzikanten: maak 

thuis op voorhand een aantal (detail)foto's van je 

instrument. Deze foto's zijn zeer nuttig om bij een eventueel 

schadegeval 'bewijs' te kunnen voeren.   

http://www.awsnv.be/
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5. ¿Artículos de viaje? Reisbenodigdheden? 

MUZIKALE BENODIGDHEDEN 

 Partituren: iedereen zorgt voor zijn eigen partituren. 

 Wasknijpers tegen wegvliegende partijen 

REISDOCUMENTEN 

 Identiteitskaart 

 Europese ziekteverzekeringskaart van het ziekenfonds 

 -18 jarigen: reistoelating van je ouders (via de gemeente) 

KLEDING 

 Uniform  

 KHP-T-shirt 

 Zomerse kleding 

 Comfortabele schoenen 

 Pet of zonnehoedje 

 Zonnecrème, aftersun en zonnebril 

 Toiletgerief (handbagage!) 

 Persoonlijke medicatie 

 Fototoestel 

 Reservebril 

6. ¿Dónde pasar la noche?  

Waar overnachten?  

 Hotel Alameda Plaza, Paseo de la Alameda 38, 46023 València.  

 Vol pension, kamers per 2. De kamerindeling volgt nog. 

 Dichtst bijgelegen metrostations (lijn 5 en lijn 7): Aragón en 

Alameda. 

 Het hotel ligt op wandelafstand van het centrum en het Palau de 

la Música de València. 
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7. Músicos y músicas Muzikanten 

Dirigente 

Kevin Houben 

Flauta traversa 

Katrien Brusselaers 

Melanie Deprez 

Liesbeth Mariën 

Anne Ooms 

Nadèche Reyskens 

Maud Schoofs 

Greet Schoofs 

Flautín 

Evi Hoydonkx 

Clarinete 

Els Agten 

Eva Boven 

Anthea Deblaere 

Gwen Evens 

Nona Feyen 

Jan Fransens 

Alexander Froeyen 

Carine Joos 

Carla Kelchtermans 

Daniël Nelis 

Michiel Rubens 

Johan Schols 

Pieter Swennen 

Karel Thijs 

Marc Vanhengel 

Kris Vuylsteke 

Wim Welkenhuyzen 

 

Clarinete bajo 

Geert Schoofs 

Cecile Soors 

Clarinete contrabajo 

Martine Breynaert 

Hobojo 

Jeroen Soors 

Isabel Vanhengel 

Fagot 

Ruben Gielen 

Sander Vanpoecke 

Contrafagot 

Guy Peeters 

Saxofón 

Nina Boonen 

Nele Hendrix 

Vera Hermans 

Karen Kelchtermans 

Mia Soors 

Bjarne Van Bruggen 

Loran van Engelen 

Toon Van Geyseghem 

Hannes Vanpoecke 

Saxofón tenor 

Yorben Douwen 

Dirk Steyvers 

Saxofón barítono 

Joris Luys 
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Corno francés/trompa 

Amber Loos 

Mieke Oyen 

Lieve Palmans 

Ans Put 

Sabine Van Dingenen 

Koen Van Roie 

Kirsten Verstraete  

Trompeta 

Robbe Claes 

Steven Fransen 

Toon Monnens 

Maarten Pinxten 

Mieke Vanhengel 

Jens Verboven 

Trombón 

Ivo Gielen 

Erwin Kelchtermans 

Nico Loos 

Lode Smeets 

Raf Vanbriel 

Chris Vroman 

Bombardino/eufonio 

Pascal Loos 

Jan Luys 

Kristof Peeters 

Tuba contrabajo 

Kristof Gielen 

Tjeu Soors 

Ruben Vanveggel 

Arpa 

Paulien Ceyssens 

Contrabajo 

Eva Nijssen 

Patrick Schrooten 

Violonchelo 

Jana Honings 

Mirthe Schoofs 

Simon Snoeks 

Percusión 

Nelson Jansen 

Kristof Poorters 

Joran Schriers 

Simon Schrooten 

Martijn Soors 

Kristof Stas 

Pieter Vanheeswijck 

Andere medereizigers 

Nicole Brebels 
Vera Brebels 
Femke Diels 
Robbe Fransen 
Yarne Fransen 
Tatiana Gambao Marenco 
Dagmar Gilis  
Paul Houben 
Louis en Annie Jansen-
Verschakelen 
Renilde Maes 
Raymond Martens 
Jos Paesen 
Astrid Proot 
Ann Pulinckx 
Joris Van Geyseghem 
Liesbet Willems
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B. Programa Programma 

Dit is een voorlopig programma. We houden jullie op de hoogte van 

eventuele wijzigingen. 

DINSDAG 19 JULI WOENSDAG 20 JULI DONDERDAG 21 JULI 

 Vertrek in 
Eindhoven om 
17u35 met 
aankomst in 
Valencia om 19u55  
Verplaatsing naar 
het hotel per metro. 

 

 Vrije voormiddag 

 Repetitie in 
Torrent: 16u00-
18u30 
Verplaatsing naar 
Torrent per metro 
(reisduur: ± 1 uur) 
of per bus (nog te 
bepalen). 

 Vrije voormiddag 

 Repetitie in 
Torrent: 16u00-
18u30 
Verplaatsing naar 
Torrent per metro 
(reisduur: ± 1 uur) 
of per bus (nog te 
bepalen). 

 Concert in Torrent: 
22u00-???? 
Uniform: T-Shirt 
Terugkeer in groep 
met de bus. 

VRIJDAG 22 JULI ZATERDAG 23 JULI ZONDAG 24 JULI 
 Voormiddag 

Groepsactiviteit: 
bezoek aan de 
Ciutat de las Artes y 
Ciencias 

 Gezamelijke lunch 

 Wedstrijd vanaf 17u 
(ov) in het Palau de 
la Música (op 500 
meter van het 
hotel). 
 
 

 Vrije dag om 
Valencia te 
verkennen. 

 Je kan ook gaan 
luisteren naar 
andere orkesten op 
het CIBM. 

 Gezamenlijk diner 
met afsluitende 
drink 

 Inladen camionette 
om 10u 

 Vertrek in het hotel 
om 12u. 

 Verplaatsing naar 
de luchthaven met 
de metro. 

 Vertrek in Valencia 
om 16u30 met 
aankomst in 
Eindhoven om 
18u55.  
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C. Valencia en dos páginas  

Valencia in twee pagina’s 

 Valencia is de derde grootste stad van Spanje en de hoofdstad 

van de gelijknamige provincie en de autonome regio. Er wonen 

ongeveer 800 000 mensen in de stad. 

 Valencia ligt aan de Costa del Azahar aan de Middellandse Zee en 

aan de rivier de Turia. De stad werd gesticht door de Romeinen 

in 138 voor Christus. 

 Valencia wordt beschouwd als de geboorteplaats van de paella, 

een van de bekendste gerechten uit de Spaanse keuken. De 

authentieke Valenciaanse paella wordt gemaakt met konijn, kip 

en varkensvlees.  

 De stad wordt verder ook de sinaasappelstad genoemd. Er 

worden al sinaasappels verbouwd sinds de 3de eeuw. 

 In de afgelopen jaren is de stad beroemd geworden door zijn 

baanbrekende architectuur in de voormalige bedding van de 

rivier de Turia. 

 In Valencia worden twee officiële talen gesproken: het 

Castiliaans (el castellano), de officiële taal voor heel Spanje en het 

Catalaans (el catalán), een regionale officiële taal. De inwoners 

zelf gaan zeggen dat ze Valenciaans (el valenciano) spreken, maar 

in de praktijk zijn er vrijwel geen verschillen meer te 

onderscheiden en wordt de taal als Catalaans erkend. 

 De Valencianen ontbijten rond 8u. Rond 11u eten ze een 

‘tussendoortje’ (el almuerzo). Het middageten is om 15u. En 

avondeten doen ze niet voor 21u. 

 In Valencia heerst er een mild Mediterraan klimaat. De 

gemiddelde jaarlijkse temperatuur bedraagt 17 graden, met 

warme zomers en milde winters, waarin de temperatuur zelden 

onder de 10 graden zakt. Het regent maar een klein beetje, 

voornamelijk tijdens de herfst en het begin van de lente. 
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 In Valencia houden ze van éénrichtingsstraten. Handig als 

voetganger, je hoeft maar naar één kant te kijken. En op de 

verkeerslichten moet je niet letten. De ongeschreven regel zegt: 

“Als er geen auto’s afkomen, mag je oversteken.” 

 Ook in Valencia leeft het voetbal. De stad heeft drie clubs die op 

hoog niveau voetballen, namelijk Villareal, FC Valencia CF en 

Levante UD. De laatste twee van dit rijtje spelen zelfs op het 

allerhoogste Spaanse niveau. 

 Valencia heeft een vleermuis (rat penat in het Valenciaanse 

dialect) in zijn stadwapen en er bestaan heel wat verklaringen 

voor de aanwezigheid van dit beestje: 

o Volgens sommigen is het een eerbetoon aan het beest 

waarmee men de veelvuldige muggenplagen in de rijstvelden 

van Albufera hoopte te bestrijden. 

o Volgens anderen is de vleermuis een geluksbrenger. Vlak 

voordat koning Jaime I van Aragon de stad veroverde op de 

Moren in de 13de eeuw kwam voor de eerste keer een groene 

vleermuis tevoorschijn. De Moorse bezetters vluchtten daarop 

de stad uit om nooit meer weer te keren. Toen Jaime I de 

vleermuis wou bedanken, was deze plots verdwenen. De 

vleermuis zou later ook nog verschenen zijn op Mallorca. 

 Ook het logo van Valencia Club de Fútbol bevat een verwijzing 

naar de vleermuis. In 2014 klaagden de bedenkers van Batman de 

voetbalclub daarom nog aan omdat hun nieuwe vleermuis logo 

teveel op dat van de bekende held leek. De Spaanse topclub had 

de vleermuis echter al sinds 1919 in haar logo verwerkt terwijl 

Batman pas het licht zag in 1939, 20 jaar later dus.  
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D. Het Certamen Internacional de 

Bandas de Música "Ciudad de 

Valencia" (CIBM) 

Het CIBM is het muziekconcours van de stad Valencia en specifiek 

bestemd voor harmonieorkesten. Er nemen jaarlijks ongeveer 3500 

muzikanten deel. De afdeling waarin wij zullen aantreden is niet 

afhankelijk van het niveau, maar van het aantal muzikanten per 

orkest. Wij reizen met 80 muzikanten naar Valencia en treden 

daarom aan in tweede divisie. De wedstrijd van onze afdeling vindt 

plaats in het Palau de Música. De jury van het Certamen bestaat uit 

5 leden: 2 leden uit de regio Valencia en 3 internationale juryleden. 

Deze jury wordt ieder jaar opnieuw samengesteld.  

De deelname aan deze wedstrijd houdt ook een aantal 

verplichtingen in. Elk orkest dient een pasodoble te spelen. Wij 

hebben gekozen voor Puenteareas van Reveriano Soutullo, arr. 

Frank de Vuyst. Per afdeling is er ook een plichtwerk en voor ons is 

dat "Anem!..." van de Spaans-Valenciaanse componist Miguel Asins 

Arbó. Hij schreef dit werk in 1986 bij de honderdste verjaardag van 

het Certamen. Tot slot dient elk orkest een keuzewerk te spelen. Wij 

zullen daarom Derivations van de Luxemburgse componist Marco 

Pütz brengen. 

De stukken worden ook in deze volgorde gespeeld: Pasodoble, 

plichtwerk en keuzewerk. Er worden punten gegeven op tuning, 

sonority, interpretation, en technique. Het startgeld bedraagt €3500. 

Een eerste plaats brengt €4000 op, een tweede plaats is goed voor 

€2000 en een derde plaats geeft recht op €1500. Bij een ex aequo 

wordt de prijs gedeeld. 
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E. Comer, beber, salir y attraciones 

Eten, drinken, uitgaan en attracties 

CAFÉS 

EL ROJO: Een café voor vrijbuiters en hippies waar je al voor €1 een 

biertje en een tapa krijgt. In de binnentuin en op het terras zitten de 

Valenciaanse kunstenaars en muzikanten te genieten van een 

biertje. Locatie: Calle del Literato Azorín, 10 (1,6 km; ± 20 min.). 

ST. PATRICK’S: Voetbalwedstrijden in Valencia kijken, gratis WIFI, een 

pooltafel en een gezellig internationaal publiek vind je in St. Patrick’s.  

Locatie: Gran Vía Marqués de Turia, 69 (1,3 km; ± 17 min.). 

TYRIS ON TAP: In het sfeervolle en semi-industrieel ingerichte Tyris 

on Tap kan je genieten van ruim 10 bieren op tap direct uit de fabriek 

van Tyris in RibaRoja net buiten Valencia! Tyris on Tap heeft 

bovendien een prachtig terras pal naast de Mercado Central en de 

oude zijdebeurs, La Lonja de la Seda. Locatie: Carrer Taula de Canvis 

6 (2,6 km; ± 33 min.) midden in stadscentrum. 

THE MARKET: Bij dit biercafé krijg je echt het bruine kroeg gevoel: 

een mooi, houten sfeervol interieur, gedimde verlichting en klasse 

bediening. The Market biedt je meer variatie in bieren dan zijn grote 

broer Tyris on Tap en heeft een mooie selectie buitenlandse bieren. 

Locatie: Calle Cajeros 1 (2,6 km van hotel, ± 33 min.) midden in 

stadscentrum. 

KARAOKE 

PUB KARAOKE ACORDES. Locatie: Calle Godofredo Ros, 4 (900m, 

10 min.). Open: 23.00 tot 03:30. 

PUB KARAOKE AL ALBA. Locatie: Calle Pedro III el Grande (1 km, 

12 min.). Open: 21.00 tot 03:30. 

LIVE MUZIEK 

BLACK NOTE CLUB. Locatie: Calle Polo y Peyrolon, 52 (1,2 km, 

16 min). 
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NACHTCLUBS 

XTRA LARGE PLAYGROUND. Locatie: Gran Via de les Germanies, 21 

(1,6 km, 20 min.). Open: do t/m za van 23.00 – 04.00. 

NYLON: Locatie: Gran Via de les Germanies. Open: vrij en za van 

01.00 – 07:30. 

PLAY: Locatie: Calle de Cuba, 8 (1,9 km, 22 min.). Open: vrij en za van 

00.00 – 07:30. 

PICADILLY: Locatie: Calle del Tomassos (1,3 km , 17 min.). Open: woe 

t/m za van 23:45 – 07:30. 

BARBERBIRBORBUR: Locatie: Calle Cura Feminia, 15 (1,5 km, 19 min). 

Open: do t/m za van 23:30 – 03:30. 

LA3: Locatie: Calle de Pare Porta, 3 (2,2 km, 27 min). Open: vrij en za 

van 01.00 – 07:30. 

LAS ANIMAS PUERTO (meer info zie strand): Locatie: Carrer 

d’Eugènia Viñes 5. Open: 00.00 – 07:30. 

TAPASBAR 

La Santa: Locatie: Calle Ciscar 13 (1 km, 13 min.). Open: Ma –Vrij van 

10.00 – 2.00, Za van 20.00 – 2.00 

WINKELS 

Winkelstraat: CALLE COLON op 1,5 km van hotel 

Straten rond de Mercado Colon 

MARKTEN 

Mercado Central (meer info bij top 10 bezienswaardigheden)  

Mercado Colon 

Mercado Ruzafa 
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

Het Museo de Ciencias Naturales is gevestigd in de Jardines de Real. 

Dit museum voor Natuurwetenschappen herbergt van alles; van een 

opgezette holenbeer tot dinosaurussporen, fossielen en skeletten. 

Locatie: General Élio (zonder nummer) in de Jardines del Real 

Openingstijden: Di t/m zo van 09:30 – 19.00. Prijs: € 2 (algemeen 

tarief); € 1 (studenten en 65+). Gratis op zaterdag en zondag tussen 

15.00 – 19.00. 

TUINEN EN PARKEN 

BOTANISCHE TUIN - JARDÍ BOTÀNIC 

De botanische tuin staat bekend om zijn bijzondere planten. Er wordt 

ook onderzoek uitgevoerd naar bedreigde en zeldzame 

plantensoorten in de Mediterraanse flora. Er zijn ruim 4.500 

verschillende plantensoorten, verdeeld over twintig collecties. 

Locatie: Calle Quart 80; Openingstijden: Ma t/m zo van 10.00 – 21.00; 

Prijs: € 2,50 (algemeen tarief), € 1,50 (65+, kinderen van 7 t/m 16 jaar 

en studenten), Gratis voor kinderen tot 7 jaar 

JARDINE DEL REAL (DICHTBIJ METROHALTE ALAMEDA) 

In dit park vind je bijna 2.800 bomen en planten, verdeeld over 167 

botanische soorten. Een aanrader om te bekijken is de rozentuin 

(met bijna 6.000 rozen). Misschien leuk om te weten, is dat het 

Viveros park als Valenciaans Monumentaal Erfgoed geregistreerd 

staat.  

JARDINES DE MONFORTE (DICHTBIJ METROHALTE ALAMEDA) 

Het park is ontworpen in drie delen die mooi in elkaar overlopen. De 

oude tuin (Parterre Viejo) bestaat o.a. uit de liefdestunnel die 

volledig begroeid is met kleurige bloemen. De nieuwe tuin (Parterrre 

Nuevo) bestaat vooral uit hele hoge heggen en mooie fonteinen. Het 

derde tuin gedeelte heet El Bosquete en dit is een natuurlijke tuin. 

Hier is niks aangelegd maar alle vegetatie is op natuurlijke wijze 

ontstaan. De ingang van de Jardines de Monforte ligt een beetje 
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verstopt. Van buiten zul je een grote muur om het park heen zien 

waardoor je niet zou denken dat hier zo’n mooie tuin ligt. De ingang 

bevindt zich in de straat Calle Monforte en daar zie je vanzelf een 

klein bordje die je het park in leidt. 

JARDINES DE TURIA (zie top 10) 

STRAND 

Het strand Las Arenas ligt op 3,5 km (45 min.) van het hotel. Het fijne 

van het strand in Valencia is dat er een prachtig groot, breed 

(zand)strand is met wat kleine restaurantjes en voornamelijk 

laagbouw. 

Hapje en drankjes op het strand? 

MARINA BEACH CLUB: Marina Beach Club is de gloednieuwe hotspot 

op het strand van Las Arenas, tegen de haven aan. Bij deze fancy 

beach club kun je prima terecht voor een hapje en een drankje. 

LAS ANIMAS PUERTO: Las Animas is een bekende groep van bars en 

discotheken in Valencia. Bij het Las Arenas strand is een openlucht 

variant te vinden. Las Animas gaat om 00.00 open en sluit om 07:30. 

Carrer d’Eugènia Viñes 5. 
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De lokale cocktail ‘Agua de Valencia’ 

Ingrediënten 

 1 fles cava (70 cl) 

 1 groot glas versgeperst sinaasappelsap (30 cl) 

 5 cl wodka 

 5 cl gin 

 2-4 eetlepels suiker 

 

Bereidingswijze 

 Doe het versgeperst sinaasappelsap in een karaf. 

 Schenk vervolgens voorzichtig de cava erbij. 

 Voeg dan de wodka en gin toe, en roer alles goed door elkaar. 

 Proef en voeg eventueel naar smaak suiker toe en roer nogmaals 
door elkaar. 

 Serveer ijskoud in een champagnecoupe, eventueel met nog een 
paar ijsblokjes en met een schijfje sinaasappel op de rand. 

 

Varianten 

 Agua de Valencia #2: vervang gin door Cointreau of een andere 
sinaasappellikeur 

 Agua de Valencia #3: vervang vodka en gin door Cointreau of een 
andere sinaasappellikeur 

 Agua de Valencia #4: ½ l cava, ½ l sinaasappelsap en 1 dl 
Cointreau (of 5 cl gin en 5 cl vodka) 
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F. Diez Atracciones 10 Bezienswaardigheden  

1. CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS 

Één van de hoogtepunten in Valencia is de Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias. Deze Stad van Kunst en Wetenschap is ontworpen door 

Santiago Calatrava en bestaat inmiddels uit zes onderdelen: 

Oceanografico, L’Hemisferic, L’Umbracle, Museo de las Ciencias, 

Palau de les Arts en het Agora. De gebouwen zien er futuristisch uit 

en het water rondom de gebouwen maakt het nog spectaculairder. 

Helaas is het verboden om in het water te gaan.  

2. MERCADO CENTRAL 

De Mercado Central is een markt, centraal gelegen, waar je van 

maandag tot en met zaterdag tot een uur of 14.30 je boodschappen 

kan doen. Wanneer je in de Mercado Central loopt, vergeet dan 

vooral niet om even naar boven te kijken; het gebouw is zeker de 

moeite waard om te bekijken!  

3. CATEDRAL DE VALENCIA Y EL MIGUELETE 

De kathedraal is in verschillende stijlen gebouwd zoals Romaans, 

Gotisch en Moors. Dit komt door de veroveringen door de jaren 

heen. De hoge gotische toren heet El Miguelete. Deze toren kun je 

beklimmen waarna je een prachtig uitzicht over de stad Valencia 

hebt. 

4. LA LONJA 

La Lonja is gebouwd tussen 1482 en 1533 en was vroeger in gebruik 

als een soort zakencentrum, een zijdebeurs. Het gebouw is door 

UNESCO op de Wereld Erfgoedlijst geplaatst. La Lonja ligt schuin 

tegenover de Mercado Central.  

5. PLAZA DE LA VIRGEN 

Vanaf het Plaza de la Virgen kun je weer een andere kant van de 

kathedraal bekijken. Verder vind je op Plaza de la Virgen een fontein, 

Fuente del Agua de la Acequia uit 1976.  
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6. JARDINES DE TURIA 

De Jardines de Turia is de voormalige rivierbedding van de Turia 

rivier. Aangezien de rivier in 1957 ernstig overstroomde, besloot de 

regering de rivier om te leiden en de ruimte voor iets anders te 

gebruiken. Er is ervoor gekozen om er één park van te maken. De 

Jardines de Turia (tuinen van Turia) hebben een lengte van zo’n 

negen kilometer.  

7. IGLESIA Y TORRE DE SANTA CATALINA 

In de veertiende eeuw werd de Iglesia de Santa Catalina gebouwd, 

oftewel de kerk van Santa Catalina. Pas in de achttiende eeuw werd 

de toren gebouwd. Vlak naast de kerk en de toren vind je twee 

horchaterías waar je de typische Valenciaanse “horchata” kan 

drinken. 

8. PLAZA DE TOROS 

Het Plaza de Toros is een mooi gebouw dat wel iets weg heeft van 

het Colosseum in Rome. In de tijd dat het gebouwd werd, was het de 

grootste stierenvechten arena van heel Spanje! Via het Museo de 

Taurino, gelegen in de passage achter het Plaza de Toros, kun je de 

arena van binnen bekijken. 

9. PLAZA AYUNTAMIENTO 

Grenzend aan het Plaza Ayuntamiento (gemeentehuisplein) liggen 

het Ayuntamiento (gemeentehuis) en het Palacio de Correos y 

Telégrafos (hoofdpostkantoor). In beide gebouwen kun je ook 

binnenin een kijkje nemen. Vergeet vooral niet naar boven te kijken 

in het postkantoor; daar zie je het wapen van Valencia.  

10. TORRES DE SERRANOS 

De Torres de Serranos is één van de torens die vroeger als toegang 

diende om de stad Valencia te bereiken. De Torres de Serranos kun 

je ook beklimmen en vanaf dat punt heb je een spectaculair uitzicht 

over de stad. Er zijn ook wat overblijfselen uit de Spaanse 

geschiedenis terug te vinden, zoals een poortje naar een gevangenis. 
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G. Transporte público  

Openbaar vervoer 

a. METRO 

 Kaartjes koop je aan de automaten in de stations. 

 Er zijn 5 metrolijnen. Lijn 5 (groen) is interessant voor toeristen en 

loopt van de luchthaven naar de stranden.  
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b. FIETSEN 

 De fiets is het ideale vervoermiddel in de smalle straten van de oude 

stad of in de tuinen van Turia. 

 Opgelet! De verkeersregels in Spanje zijn veranderd en fietsers mogen 

niet langer op voetpaden fietsen of tegen de richting in fietsen. 

 www.valenbisi.com | www.valenciabikes.com 

 

c. BUS 

 Een enkeltje (€1,50) kan je bij de chauffeur kopen. Bonobús: 10 ritten 

voor €8. 

 De maatschappij EMT verzorgt veel busverbindingen.  

 Voor toeristen zijn vooral de volgende 4 lijnen interessant: bus 32 rijdt 

van het Plaza del Ayuntamiento via de Stad voor kunst en wetenschap 

tot het Paseo Marítimo; bus 3 (vertrek op dezelfde plek) rijdt naar de 

Stad van kunst en wetenschap; bus 5 maakt een rondrit door de oude 

stad en bus 95 rijdt vanaf het Bioparc in het noordwesten langs de 

tuinen van Turia naar de havenwijk in het zuidoosten. 

d. TOERISTENBUS: hop on hop off 

 Twee rondritten met drie overstapmogelijkheden. Route A (rood) 

maakt een rondrit door de oude stad; route B (blauw) rijdt naar de 

jachthaven en de stranden. 

 Vertrek: Plaza de la Reina 

 €14 (24u); €18 (48u) 

 www.valenciabusturistic.com 

e. TE VOET 

 Valencia is de ideale stad om te voet te verkennen. 
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H. Enkele afspraken 

 Samen uit, samen thuis. Deze reis is een groepsgebeuren. Let 

op elkaar en trek er niet op uit in je eentje. 

 Respecteer elkaar en alle mensen die we ontmoeten, in het 

hotel, in Torrent, tijdens de wedstrijd en elders. 

 De metroverplaatsingen gebeuren in groep. Luister goed naar 

de instructies zodat alles vlot kan gebeuren. In de Valenciaanse 

metro moet je in- en uitchecken. Met een groepsbiljet van 80 

personen kan dat even duren. 

 Richt je naar wat er wordt meegedeeld, houd je aan de 

gemaakte afspraken en vraag meer uitleg aan Els of Toon als 

iets niet duidelijk is.  

 

I. Apps 

METRO VALENCIA 
Met deze app kun je kijken welke metrohalte bij jou in de buurt ligt. 

Je krijgt een overzicht van de verschillende lijnen met de daarbij 

behorende haltes. Ook kun je jouw route met de metro plannen. De 

applicatie is alleen beschikbaar in het Spaans, maar gelukkig 

makkelijk in het gebruik. Om deze app te kunnen gebruiken, heb je 

wel een internetverbinding nodig. 

TRANSLATE APPS 
Deze fijne applicatie helpt je ten alle tijden. Weet je in het restaurant 

even niet hoe je een paella moet bestellen? Typ even snel jouw vraag 

in op de app en het wordt meteen vertaald. Je kunt zelfs even 

naspelen hoe de zin moet worden uitgesproken. Je hebt er wel 

internet voor nodig. 
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J. Español para principantes 

Spaans voor beginners 

Nederlands Spaans Uitspraak 

goedendag buenas dias bweenas dijas 

goedenmiddag buenas tardes bweenas tardes 

goedenavond buenas noches bweenas notsjes 

hallo hola ola 

ja si sie 

nee no no 

alstublieft por favor por fabor 

dank u wel gracias ghrasjas 

geen dank de nada de nada 

neemt u mij niet kwalijk perdóneme perdóneme 

het spijt me lo siento lo sjento 

tot ziens adiós adjós 

0 cero sero 

1 uno oeno 

2 dos dos 

3 tres tres 

4 cuatro kwatro 

5 cinco sienko 

6 seis sijs 

7 siete sjette 

8 ocho otsjo 

9 nueve nweebe 

10 diez djes 

20 veinte bijnte 

21 veintiuno bijntieoeno 

100 cien sjen 
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Met veel dank aan onze sponsors  

 

Joren Kelchtermans



 
 

Informatie voor de thuisblijvers 

1. Vertrek 

 Dinsdag 19 juli 2016  

 We gaan met eigen vervoer naar de luchthaven van 

Eindhoven. We verzamelen aan de harmoniezaal om 13u. 

Afspraak in Eindhoven om 14u.  

 Adres: Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven 

 Vlucht HV5105 (Transavia): 17u35 (Eindhoven) - 19u55 

(Valencia) 

 

2. Terugkeer 

 Zondag 24 juli 2016 

 We vertrekken in het hotel om 12u. 

 Vlucht HV5106 (Transavia): 16u30 (Valencia) - 18u55 

(Eindhoven) 

 We gaan met eigen vervoer terug naar huis. 

 

3. Hotel 

Hotel Alameda Plaza, Paseo de la Alameda 38, 46023 València. 

 

4. Volg onze reis! 

 Onze blog op http://www.harmoniepeer.be 

 Onze facebookpagina ‘Koninklijke Harmonie van Peer’ 

 Adios-conrt op 17 juli om 19u in de Harmoniezaal 

http://www.harmoniepeer.be/


 
 
 


