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Walencja
Wstęp
Niewiele miast potrafi tak harmonijnie połączyć wspaniały wachlarz zabytków z odległej przeszłości z
innowacyjnymi, awangardowymi budowlami. Walencja, założona w 138 r. p.n.e. jest jednym z tych szczęśliwych
miejsc.
Podczas spaceru dookoła Walencji poczujesz siłę wielu wieków historii. Kamienne wieże i solidne budowle
przemawiają do nas z przeszłości. Od pozostałości po forum rzymskim założonym przez Junius Brutus
znajdującym się na placu Plaza de la Virgen – w rzymskiej części miasta - do symbolicznego Miasta Sztuki i
Nauki, Walencja zmieniała swój charakter przez lata, jednocześnie zachowując zabytki z przeszłości.
Walencja chroni wiele ze swoich starożytnych zwyczajów, tradycji i obchodzi istniejące od wieków festiwale,
które mieszkańcy przekształcili w pełne przepychu widowiska. Słynny Water Court, odbywający się przed
Katedrą w każdy czwartek w południe przez ostatnie dziesięć wieków, i słynne uroczystości Fallas w marcu to
tylko dwa przykłady na to, że miasto chce by jego pierwotne pochodzenie było wciąż obecne w teraźniejszym
życiu.
Walencja stała się głównym miejscem na spotkania kongresu i konferencji w Europie oraz miejscem, do którego
często udają się biznesmeni oraz członkowie firm interesujący się wystawami podczas imprez handlowych w
mieście. Przyczyniło się to do kosmopolitycznego wizerunku Walencji; pełen zakres infrastruktury i usług, plus
szereg rozrywek i zajęć. Nowe centrum kongresowe wzmacnia tą listę, sprawiając, że miasto jest idealnym
miejscem na komercyjne i kulturalne imprezy.
Atrakcje turystyczne w Walencji najlepiej oglądać podczas spaceru uliczkami, kiedy można odkryć wiele
zabytków ukrytych w nieoczekiwanych miejscach. Bogata architektura miasta uzupełniona jest wieloma skarbami
wystawianymi w muzeach, praktycznie wszystkie z nich znajdują się w ciekawych budowlach. Na liście sztuki
znajdują się dzieła z przeszłych epok aż po współczesną sztukę, historyczne pozostałości i wystawy
archeologiczne, nie wspominając muzeów o wyjątkowej tematyce: walki byków, zabawki, tkaniny jedwabne i
oczywiście Fallas.
W prawie wszystkich muzeach poza stałymi eksponatami organizowane są tymczasowe wystawy. Zwiedzający
mogą delektować się sztuką w galeriach w całym mieście. W biurach informacji turystycznej można dowiedzieć
się szczegółów dotyczących godzin otwarcia obiektów oraz opłat za wstęp. Poniedziałek zazwyczaj jest dniem, w
którym muzea i wystawy są zamknięte.

Ciekawe miejsca
Katedra
Katedra położona jest w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się pierwsza świątynia w mieście, jeszcze z
czasów rzymskich, która w późniejszym okresie stała się mauretańskim meczetem. Obecna budowla
konstruowana była przez ponad 150 lat - od 1262 do 1426. W kolejnych latach dołączano do niej dobudówki, a w
jeszcze późniejszym czasie przeprowadzono renowacje, które zapewniły katedrze ciekawe połączenie stylów na
tle podstawy wykonanej w przeważającej mierze w prymitywnym stylu gotyckim. Katedra posiada trzy wejścia.
Główne wejście prowadzi do wnętrza przez barokową fasadę nazywaną the Puerta de los Hierros ze względu na
swoją żelazną bramę otwierającą się na plac Plaza de la Reina. Gotycka Puerta de los Apóstoles, wyglądająca na
Plaza de la Virgen uzywana jest podczas czwartkowych sesji Water Court lub Tribunal de las Aguas. Gotycka
wieża katedry zwana Miguelete jest symbolem Walencji. Wznosi się na wysokość 50.85 metrów i ma tyle samo w
obwodzie. Wieża zawdzięcza swoją nazwę jednemu z dwunastu dzwonów, a mianowicie dzwonowi, który wybija
godziny. Dzwon był błogosławiony i po raz pierwszy wybił 29 września 1418, w dniu św. Michała, chociaż został
zastąpiony nowszą repliką z 1532. Możesz wspiąć się po 207 schodach w górę katedry w wieży dzwonów i
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doświadczyć wspaniałych panoramicznych widoków rozciągających się nad starożytnym miastem.

Plaże
Złote piaski plaż Arenas i Malvarossa można znaleźć kilka minut od centrum Walencji; w okolicy znajdują się
także inne plaże.

Real Basílica de Nuestra Seńora de los Desamparados
Połączona z katedrą za pomocą renesansowego wejścia zwieńczonego łukiem – używana wyłącznie przez kurię
biskupią – bazylika Royal Basilica of Our Lady of the Forsaken poświęcona jest świętemu patronowi miasta, i jest
głównym miejscem oddawania mu czci. Zbudowana w XVII wieku na rzymskich i wizygockich pozostałościach
oraz mauretańskiego meczetu, bazylika wyróżnia się monumentalną kopułą w kształcie owalu z freskami
autorstwa Antonio Palomino z 1701. Gotycki obraz Dziewicy to obiekt, któremu oddaje się cześć.

IVAM Centre Julio González
The IVAM obecnie zajmuje jedną z głównych pozycji w muzeach współczesnej sztuki hiszpańskiej. W jej skład
wchodzi kilka galerii, w tym udziały Julio González i Ignacio Pinazo. Organizuje także inne związane z
podróżami wystawy malarstwa, fotografii i sztuki nowoczesnej od początku XX wieku aż do dnia dzisiejszego.

Museo de Bellas Artes San Pío
Znajdujące się w barokowym budynku ostatnio w całości odnowionym muzeum jest jednym z najwspanialszych
archiwum malarstwa w kraju, znane z kolekcji prymitywnych malarzy z Walencji: Hernando Yáńez de la
Almedina, Juan de Juanes, the Ribaltas, Ribera, Espinosa, Vicente López, Sorolla and Pinazo; i innych wybitnych
osobowości: Pinturicchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Velázquez, El Bosco, El Greco i Goya. W
Muzeum Sztuk Pięknych również wystawiane są rzeźby Mariano Benlliure i ciekawe przedmioty z odkryć
archeologicznych.

Convento de Santo Domingo
W 1239 król Jaime I podarował to miejsce Dominikanom, by mogli zbudować klasztor, i sam osobiście położył
pod niego pierwszy kamień. Z prymitywnej konstrukcji nie zachowało się do dnia dzisiejszego praktycznie nic.
Klasztor Santo Domingo, który kiedyś był rezydencją St Vicente Ferrer, a dzisiaj jest siedzibą dowództwa
wojskowego, przetrwało wieki dzięki renowacjom i odbudowom, które pozostawiły wyraźny ślad na architekturze
budowli. Warto zobaczyć ciekawy krużganek, z XIV wieku, gotycką Capilla de los Reyes (kaplicę królów),
renesansowe mauzoleum Marquises of Cenete i Sala Capitular lub Las Palmeras.

Museo Histórico Municipal
Znajdujące się w Ayuntamiento (Ratuszu Miasta), Muzeum Historii Miasta posiada atrakcyjną kolekcję dzieł
sztuki i historycznych obiektów oraz dokumentów związanych z miastem Walencja, w tym senyera (flaga
regionalna), proporczyk i miecz Jaime I the Conqueror – najbardziej symboliczny obiekt w historii Walencji. Jest
również XV wieczny flamandzki obiekt pokazujący Sąd Ostateczny, oraz seria obrazów na płótnie takich autorów
jak Sarinyena, Espinosa, Sorolla i innych. Ponadto znajdują się tutaj oryginalne książki Els Furs (prawo) i El
Consulat del Mar (handel) oraz cenne inkunabuły.

Park Oceanograficzny

page 2 / 5

WIZZ Guides
compiled by Universal Business Media Ltd

Największe akwarium w Europie mieszczące 45.000 okazów z 500 różnych gatunków. W parku znajdują się
jeziora i laguny o różnego rodzaju środowiskach wodnych będących kopiami naturalnych geograficznych miejsc.

The European Grand Prix
The European Grand Prix wywodzi się z Monza we Włoszech z 1923 i organizowane jest w wielu krajach, od
początku Formuła 1 w 1950 korzysta się z coraz mniejszej ilości tras. Przez wiele lat był to Nürburgring w
Niemczech aż do 2008, kiedy wyścigi przeniesiono do Walencji, a w 2010 odbędzie się tutaj trzeci z rzędu
konkurs F1 Grand Prix.

Wydarzenia
Styczen - Festival of San Vincente Martir
22 stycznia w Walencji obchodzony jest festiwal San Vincente Martir, świętego patrona miasta. Wśród imprez
organizowanych na jego cześć są msze w katedrze głównej i ogromna procesja ulicami miasta.

Luty - MTV Winter
Fani muzyki przybywają licznie do Walencji w lutym, by wziąć udział w oczekiwanym MTV Winter Festival.
Festiwal odbywa się w City of Arts and Sciences, a na nim bezpłatne koncerty na świeżym powietrzu, na których
występują międzynarodowe sławy.

Marzec - Las Fallas
Walencja słynie z corocznego festiwalu Las Fallas (Ogniska) będącego jednym z najwspanialszych pokazów
ognia na całym świecie. Podczas trwającej tydzień imprezy, ulice miasta podświetlone są żywymi paradami,
sztucznymi ogniami, i tryskającymi energią uroczystościami. Rozpustna fiesta kończy się spektakularnym
paleniem gigantycznych postaci z bajek Disney’a.

Kwiecien - Festival of Media
W kwietniu odbywa się coroczny Festival of Media, znana w kalendarzu reklam impreza. Podczas tego
wydarzenia organizowana jest dwudniowa konferencja, wystawa nowych możliwości multimedialnych oraz
międzynarodowa ceremonia wręczenia nagród.

Maj - Global Champions Tour
Global Champions Tour to jedno z najbardziej znanych konnych wydarzeń w Hiszpanii. Organizowane jest w
City of Arts and Sciences, i biorą w nim udział najlepsi światowi jeźdźcy oraz ponad 160 koni.

Czerwiec - Formula One Grand Prix
Czerwiec to wspaniała Formuła One Grand Prix. Trwający trzy ekscytujące dni wyścig przyciąga tysiące widzów,
którzy stoją wzdłuż ulic i z niecierpliwością oczekują rozwoju sytuacji.

Lipiec - La Batalla de Flores
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La Batalla de Flores zaznacza koniec Valencia’s Feria de Julio, miesiąca koncertów, wesołego miasteczka i
sztucznych ogni. Popularne wydarzenie charakteryzuje się żywą paradą kwiecistych platform i kończy masową
bitwą na kwiaty pomiędzy mieszkańcami miasta.

Sierpien - La Tomatina
La Tomatina to festiwal odbywający się co roku w sierpniu w mieście Bunol, 40km na zachód od Walencji. Hałas
i chaos to charakterystyczne cechy tego święta. Ogarniają one główny plac w mieście, na którym tysiące
uczestników zasypuje siebie wzajemnie 100 tonami dojrzałych pomidorów.

Wrzesien - La Muixeranga
We wrześniu miejsce ma The Feast of Virgen de la Salud odbywające się w mieście Algemesí. Na festiwalu
można spróbować pysznych potraw i win oraz obejrzeć spektakularne przedstawienia utalentowanych akrobatów.

Pazdziernik - Valencia National Day
9 października to narodowe święto Walencji, a także San Donis, dzień przypominający walentynki, kiedy w
powietrzu unosi się miłość. Turyści mogą podziwiać historyczne parady, przedstawienia i spróbować wyrobów z
marcepana tradycyjnie serwowanych wszystkim zakochanym.

Listopad - Tennis Open 500
W listopadzie odbywa się ATP world tour 500. Ważne wydarzenie w kalendarzu sportowym, turniej
przyciągający tysiące fanów tenisa z kraju i z całego świata. Wydarzenia muzyczne i modowe także towarzyszą
konkursowi.

Grudzien - Targi międzynarodowe w Walencji
Międzynarodowe Targi w Walencji (IFV) odbywają się co roku na Avenida de las Ferias. Ten ogromny rynek
przyciąga około 100 wystawców i jest perfekcyjnym miejscem, by oddać się bożonarodzeniowym zakupom.

Poruszanie
Airport Transfers
Lotnisko w Walencji
Położenie
Lotnisko znajduje się w przybliżeniu 10 kilometrów na zachód od centrum miasta, w dzielnicy Manises i Quart de
PobletValencia.
Autobusem
MetroBus z lotniska odjeżdża często na dworzec autobusowy w Walencji, a podróż trwa około 45 minut.
Pociągiem
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Dworzec kolejowy znajduje się około 300 metrów od lotniska i zapewnia regularne kursy (co 20 minut w
tygodniu i co godzinę w weekendy) do głównej stacji w Walencji, Estacion del Norte.
Taksówką
Taksówkę można znaleźć przed budynkiem terminalu, a podróż do miasta kosztuje około €12-15.
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