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Walencja
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
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
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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.

page 2 / 2

