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V ier jaar geleden won Valencia, de derde 
stad van Spanje, de slag om de 32ste ameri
ca’s Cup, een van ’s werelds belangrijkste 

zeilwedstrijden. Meer dan 49 andere steden, waar
onder aartsrivaal Barcelona, hadden het nakijken. 
Van 23 juni tot 7 juli is de finale. dan strijdt het 
Zwitserse team alinghi, dat in 2003 de race won, 
tegen de winnaar van de voorrondes. Plaats van 
handeling: de Middellandse Zee waar Valencia  
aan grenst. 
in de aanloop naar dit spektakel heeft de stad zijn 
mouwen opgestroopt: bouwvakkers renoveren oude 
panden, stratenmakers verbeteren de kustwegen, 
entrepreneurs openen het ene na het andere top
hotel of restaurant, taxichauffeurs volgen engelse 
les. je zou bijna denken dat de metropool tot nog 
toe niet zoveel te bieden had. Mis! ga maar na: mi
nimaal driehonderd dagen zon per jaar, kilometers
lange stranden en goede musea. jaarlijks, in maart, 
barst ook nog eens een van de wildste volksfeesten 

van Spanje los: las Fallas, een optelsom van pro
cessies, vuurwerk en de verbranding van levens
grote poppen van papiermaché (de fallas).
en dan grossiert Valencia ook nog in architectoni
sche hoogstandjes. Het visitekaartje is de Ciudad 
de las artes y las Ciencias in de jardín del Turia, een 
stadspark in de oude bedding van de Turia. dit fu
turistische complex met grootse waterpartijen en 
spectaculaire constructies van staal, beton en glas 
omvat onder meer een wetenschapsmuseum (1), 
operagebouw en iMaXtheater (2). Vrijwel alles  
is ontworpen door Santiago Calatrava, een Valen
ciaanse architect die momenteel werkt aan een  
metrostation bij het nieuwe World Trade Center in 
new York. Fraai is ook het oude centrum met zijn 
smalle steegjes, weelderige fonteinen en drome
rige pleintjes vol sinaasappelbomen. in dit middel
eeuwse stadshart, inclusief het funky Barrio del 
Carmen, kun je eindeloos shoppen. evenals in het 
iets daarbuiten gelegen l’eixampla. let wel op de 

Tussen kunst en kust 

Valencia grossiert in architectonische hoogstandjes. Futuristische 
gebouwen, middeleeuwse pandjes en modernistische markthallen:  
de mediterrane metropool heeft het allemaal. Plus winkels als musea, 
de beste paellarestaurants van het land en een van ’s werelds belang
rijkste zeilwedstrijden.
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voor het winkelgebied rondom de Calle Colón,  
een lange winkelstraat waar Zara en Mango zitten 
en hét Spaanse warenhuis, el Corte inglés. Maar 
bovenal is het een goed startpunt voor de wijk 
l’eixampla. Flaneer eens over de Calle Cirilo 
amorós. in statige panden, standaard voorzien van 
gietijzeren balkonnetjes, zitten chique kleding 
en interieurzaken. deftige dames voorzien van 
haarlakcoiffure en poedel zijn je gezelschap. iets 
verderop in de Calle Sorni paraderen jongere vrou
wen met wapperende haren op torenhoge hakken. 
Zij stoppen gegarandeerd bij de twee winkels van 
Siete Mares (9). Bij nummer 20 voor vrijetijdskle
ding van Chloé, Paul Smith en givenchy. Bij num
mer 22 voor uitgaanskleding, van nauwsluitende 
zijden jurkjes met kant tot de zwierige cocktail
jurkjes van de amerikaanse Betsey johnson. Met 
liefde overhandigen Begonia Buqué en haar crew 
de juiste maat. Voor erbij: slingbacks van nina 
ricci. of toch maar even doorlopen naar nummer 

6? naar Farrutx, voor het befaamde schoeisel uit 
Mallorca. Stiletto’s met strass voor de dames, ranke 
veterschoenen voor de heren.
ook verplicht voor fashionista’s: antonio Pernas  
en Francis Montesinos. Predikt de eerste Spaanse 
ontwerper geraffineerde chic, de tweede, een  
Valenciaan, bepleit grenzeloze uitbundigheid: 
woeste bloemenprints, duizelingwekkende  
decolletés en ruches, veel ruches.

Waaiermuseum
l’eixampla biedt meer dan mode alleen. Zo herbergt 
Mantequerías Vicente Castillo sinds 1916 het groot
ste wijnassortiment van Valencia. Meer dan twaalf
duizend Franse, Chileense maar bovenal Spaanse 
flessen wachten op experts. Bij binnenkomst waait 
de geur van verse ham je tegemoet, tussen de paar 
tafels waar je kunt drinken en kaas en gerookte  
vis kunt eten, lopen zakenmannen met gevulde 
wijnglazen. Met theatrale handgebaren onthult  

Vrouwen met wapperende  
haren paraderen  

op torenhoge hakken  
in de calle sorni 

Vanaf de klokkentoren Van de kathedraal heB je het Beste uitzicht oVer Valencia

openingstijden: winkelen kan van maandag tot en 
met zaterdag van grofweg tien tot half twee. dan is 
het siëstatijd. Van half vijf tot acht kun je weer je 
gang gaan. 

Borrelen onder olijfboom
een van de mooiste pleinen in het oude centrum is 
de Plaza de la Virgen. loop langs de kwebbelende 
oudjes onder de bomen en de kinderen die de dui
ven opjagen naar de klokkentoren van de kathe
draal, de Torre del Miguelete. Boven heb je het 
beste uitzicht over Valencia (3). is het donderdag, 
ga dan naar een andere uitgang van de kathedraal, 
naar de Puerta de los apóstoles. Stipt om twaalf  
uur nemen de heren van het watertribunaal hier 
plaats om irrigatieconflicten tussen boeren uit de 
omgeving te beslechten. Hoewel de rechters onge
schoold zijn en alleen maar mondelinge uitspraken 
doen, is hun woord wet. al meer dan duizend jaar.
op nu naar Café lisboa (4) aan de Plaza doctor  
Collado, waar een borrel onder de grote olijfboom 
dé kickoff is voor een shopsessie in de Barrio del 
Carmen. de straatjes rond het plein zijn een mix van 

vervallen pandjes en gerenoveerde huisjes (5). 
Tussen loterijwinkels en schoenmakers staan  
spannende boetieks. Zoals Pinup (6). Beneden, 
onder balken met bladgoud, bungelen Franse labels 
aan felgekleurde shirts met vleermuismouwen en 
korte, katoenen strapless jurkjes. Boven hangen 
voornamelijk verleidelijke outfits van Spaanse  
merken als domingo ayala en dolores Promesas. 
Meer moois biedt Madame Bugalú: elegante over
slagjurkjes, maar ook gestreepte zijden jurkjes met 
kralenriempjes van het Franse Stella Forest. Studio 
Vintage (7), een minuscuul winkeltje iets verderop, 
is tot de nok gevuld met meubels, sieraden en  
lampen uit de jaren dertig tot en met zeventig. 
Popartdoeken van lokale kunstenaars zijn er ook. 
Met daarnaast kitscherige schilderijtjes van hoela
hoeladanseressen.
Moeilijk hoor, kiezen. even op adem komen dan 
maar, in een van de vele restaurants en barretjes 
van deze wijk. Bar Pilar, een pijpenla uit 1917 is be
faamd om zijn pittige mosselen. imiteer de stam
gasten en gooi de schelpen in de grijze kratjes. 
Tasca angel is ook zo’n instituut. de specialiteit: 
sardines, zó van de bakplaat.

Modernistische markthal
op kruipafstand, dicht bij de voormalige zijdebeurs 
die op de unescowerelderfgoedlijst staat, zetelt 
de Mercado Central (8). onder de hoge koepels van 
deze modernistische markthal met glasinlood
ramen lonken duizend kraampjes met aardbeien 
van vijftien centimeter, olijven als knikkers. Zee
delicatessen zijn er natuurlijk ook: langoustines, 
gamba’s, dorades, inktvissen en sardines.
Schuin onder de markt zit het wonderlijke Cuchil
leria eureka, waar behalve peper en zoutstellen en 

(keuken)messen 412 verschillende scheerkwasten 
te koop zijn. Slenter voor een internationalere am
biance naar de Calle Poeta Querol. in deze straat 
hebben louis Vuitton en ermenegildo Zegna ele
gante Spaanse buren, waaronder roberto Verino en 
Purification garcia. guillermo Miralles zit in een van 
de zijstraatjes. niets dan klinkende namen in dit 
roomwitte stijlpaleis voor heren: Maison Martin 
Margiela, Canali en Commes des garçons. Bij eleven 
– familie van guillermo – is het aanbod wat meer 
casual, van neil Barrett tot aerea jeans. Comple
ments – eveneens familie van – is de jongste spruit 
van de familie. je vindt er schoenen en tassen van 
Hogan en Tod’s.
Volg je de met tassen beladen locals, dikke kans 
dat je eindigt bij Horchatería Santa Catalina of Café 
Madrid. Het fraai betegelde Santa Catalina is dé 
plek om ‘s middags het populaire horchata te drin
ken, een zoet melkachtig drankje van lokaal ver
bouwde chufa, tijgernoten. daarbij uiteraard 
fartons: repen van bladerdeeg met poedersuiker. 
Café Madrid’s claim to fame is zijn creatie uit 1929: 
aqua de Valencia, een aperitief met onder andere 
jus d’orange en cava, een Spaanse mousserende 
witte wijn. in een nachtclubachtige setting gaat 
deze drank over de toog. Mierzoet. Tintelend.  
net limonade. 

Parade van hoge hakken
ook relaxed zijn de terrasjes van de modernistische 
Mercado de Colón, ooit een levendige levensmid
delenmarkt, nu een stijlvolle plek met winkels,  
restaurants en cafés. Kijk eens naar boven, bij de 
ingang aan de Calle jorge juan. daar tref je een 
kleurig kunstwerk van fruitplukkende Spaanse 
schonen.Het complex is een ideale uitvalsbasis 

3

6

1

9

7



80 L E G A L  Stuff

Shopping

de eigenaar het kroonjuweel: de Pingus Cosecha 
1996, uit Castilla y león. deze krachtige rode wijn 
lijkt volgens hem op de Franse Petrus Pomerol uit 
1992 en, o,o, o, wat valt 
de prijs mee: 877 euro per 
fles, ruim honderd euro 
goed koper dan de Petrus.
een andere klassieker is 
abanicos Carbonell.  
arturo Carbonell rubio kocht de zaak in 1860.  
inmiddels staat de vierde generatie aan het roer  
en produceert nog steeds de prachtigste waaiers. 
Van zijde, papier, maar ook van pauwenveren. Met 
bloemen, verliefde stelletjes en flamencodansers. 

Van één tot vijfduizend euro. allemaal te bewonde
ren in de glazen vitrines en aan de wand van kurk. 
Bij de kassa ontsluiert een brochure de taal van de 
waaier. ooit geweten dat een dame die haar waaier 
tegen haar linkeroor houdt, met rust gelaten wil 
worden? net een museum, deze minuscule zaak. 
Maar dan wel een waar kopen een must is. en snel 
ook. Want, snauwt de verkoopster, je denkt toch 
niet dat ze de hele dag de tijd heeft? ai… eh, 
drankje?
Bij el albero bijvoorbeeld: koud bier, portretten  
van stierenvechters, ferme schouderklappen,  
buldergelach en perfect gefrituurde inktvisringen. 
om 23.00 stipt gaan de lichten uit en zingt iedereen 

met een zwak voor anda
lusië uit volle borst het  
Salve Rociera, het lied 
voor de beschermheilige 
van deze streek. Heeft 
een uitgebreide maaltijd 

je voorkeur, ga dan naar el angel azul, een van de 
eerste gastronomische restaurants van Valencia.  
op witte tafelkleden arriveren enkel creaties van 
biologische, veelal lokale producten. enkele sug
gesties van de chef: vooraf de salade van verse 

Abanicos Carbonell Calle Castellón 21 www.abanicoscarbonell.com Antonia Pernas Calle jorge juan 10 www.antoniopernas.es Bar Pilar Calle Moro Zeit 13 Café lisboa Plaza doctor  
Collado 9 Café Madrid Calle abadia San Martin 10 www.cafemadridvalencia.com Ciudad de las Artes y las Ciencias avenida autopista del Saler 17 www.cac.es Complements  
Plaza rodrigo Botet 1 Cuchilleria eureka Calle San Vicente Mártir 3 el Albero Calle Císcar 12 Bajo el Angel Azul Calle Conde altea 33 www.angelazul.com eleven Pasaje ripalda 12  
www.elevenvlc.com Farrutx Calle Sorni 6 www.farrutx.es Francis Montesinos Calle Conde Salvatierra 25 www.francismontesinos.com Guillermo Miralles Calle Moratín 10 Horchatería 
santa Catalina Plaza Santa Catalina 6 www.horchateriasantacatalina.com la Pepica Paseo neptuno 2,6 en 8 www.lapepica.com la Rosa Paseo neptuno 70 Madame Bugalú Calle danzas  
3 Mantequerias Vicente Castillo gran Vía Marqués del Turia 1 www.mantequeriascastillo.com Mercado Central Plaza del Mercado www.mercadocentralvalencia.es Mercado de Colón  
Calle jorge juan 19 www.mercadocolon.com Pin-up Calle Bolseria 25 siete Mares Calle Sorni 20 en 22 studio Vintage Calle Purísima 8 Tasca Angel Calle Purísima 2 Torre del Miguelete 
Plaza de la reina 1 Watertribunaal Plaza de la Virgen

Adressen

aan het strand eet je  
paella als een koningin

kruiden, aardbeien en bloemen, als hoofdgerecht 
ibericoham met bier, pompoen en vanille. de ambi
ance is chic en strak.

Originele paella
Zondagmiddag is traditioneel hét moment om  
paella te eten. Wil je daarvoor nog even winkelen, 
dan zijn er twee opties: het marktje in het oude 
stadshart bij de Plaza redonda, met bidprentjes, 
waaiers aan waslijnen en kwetterende vogeltjes.  
of de rommelmarkt bij het voetbalstadion, de  
estadio de Mestalla, vol vintagemeubels en servies. 
Paella is een Valenciaanse uitvinding. aan het 
strand, aan de Paseo neptuno, liggen de beste  
paellarestaurants van het hele land. Het beroemd
ste is la Pepica. Hemingway en Pelé schoven er ooit 
aan. Fijnproevers zweren echter bij het intiemere la 
rosa, dat recentelijk werd bezocht door de Spaanse 
en de jordaanse koningin. Tussen tafels vol uitgela
ten Spaanse families loopt de bediening af en aan. 
op hun schouders rusten grote schalen vol paella  
in zijn zuiverste vorm: met kip en konijn (10). 

Met dank aan het Spaans Verkeersbureau,  
www.spaansverkeersbureau.nl
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GENIET  VAN  EEN  HOGERE  LEVENSSTANDAARD.  
K IES  PUNT  A .  K IES  PUNT  B .  NEEM CONTACT  OP  MET  NETJETS.
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