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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.
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