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€ 1470 Costa Valencia stad, strand en wellness 

Woensdag 10 april tot woensdag 17 april 2019 | 8 dagen 

Op minder dan 2 uur vliegen komen we toe in het charmante Valencia.  
Deze stad verrast ons enerzijds met de ambitieuze projecten van de architect  
S. Calatrava en anderzijds met de oude binnenstad en zijn gezellige pleinen en 
terrasjes.  

Proef de dagelijkse marktsfeer en lokale specialiteiten op de Mercado Central.  
Het typische Spaanse gerecht paella mag dan ook zeker niet ontbreken. 

Liever relaxen op het strand? Op de stadsstranden La Malvarossa en Las Arenas 
is het fijn vertoeven. Actievelingen kunnen erop uit per fiets en ontdekken zo 
enkele plekken waar de metro, bus en tram u niet kunnen brengen. 

Excursiemogelijkheid naar het natuurgebied Albufera met het grootste meer in 
Spanje. Rond dit meer liggen de rijstvelden waar de typische paellarijst groeit.  

Een veelzijdige citytrip én strandvakantie. Vamos a Valencia! 

Hotel: Las Arenas Balneario Resort*****  
Luxueus vijfsterrenhotel aan het strand van Valencia (Las Arenas). Hier logeert u 
in ruime kamers die de ideale sfeer bieden voor uw verblijf in Valencia. Verder 
biedt het hotel een wellnessafdeling waar het aangenaam genieten is na een 
paar uurtjes cultuur in de stad. Prima verbindingen naar het centrum. 
 

 

in dubbel € 1495 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max. 20 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: geldige identiteitskaart of reispas. 

 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Vueling 
- Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche 
- Transfers ter plaatse 
- Verblijf in Las Arenas Balneario Resort***** (ontbijt + 2x diners) 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Reis– en annulatie verzekering  - Transfer vanuit Lochristi   
- Persoonlijke uitgaven       naar Zaventem: € 40 pp.  
- Eventuele uitstappen   

€ 2050 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 25 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 

• Verrassende ontdekking van Valencia 
• Exclusieve groepsreis Alleenreizenden 50+ 
• Tophotel met luxewellness en ligging aan het strand 
• Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche  



Costa Valencia stad, strand en wellness 

Woensdag 10 april tot woensdag 17 april 2019 | 8 dagen 

 Dag 1: Brussel - Valencia  
Samenkomst te Zaventem rond 15u00. Kennismaking 
met onze reisleidster en check in. Het vertrek van onze 
vlucht is voorzien om 17u55 met aankomst te Valencia 
rond 20u05. Transfer naar ons luxueus verblijfshotel Las 
Arenas Balneario Resort*****. Check in en  
overnachting.  

Dag 2: Genieten aan de kust van Valencia (O-A) 

Ontbijt in het hotel. Vrije tijd of samen met onze reis-
leidster op ontdekking. We maken o.a. een fikse  
wandeling langs de prachtige en gezellige promenade en 
verkennen op die manier de omgeving rond ons hotel en 
langs de kust. Genieten aan het zwembad of aan het 
brede zandstrand. Of gaan we samen in een strandbar 
een Aguas de Valencia proeven (neen, dit is geen  
water!)? Welkomstdiner en overnachting.  

Dag 3: Stadswandeling Valencia (O) 
Ontbijt in het hotel. Transfer naar het centrum van de 
stad. Onze lokale Nederlandstalige gids neemt ons mee 
voor een tocht doorheen het historische stadscentrum. 
Zo ontdekken we de omgeving rond de Plaza Redonda, 
de Plaza de la Virgen en de prachtige kathedraal. Verder 
komen we ook voorbij het Estacion del Norte, de  
Stierenring (buiten) en het Plaza del Ayuntamiento.  
Uiteraard zijn er de nodige pauzes en stops voorzien 
zodat we kunnen genieten! U moet immers zeker de 
plaatselijke drank “horchata” geproefd hebben. Deze 
niet-alcoholische, ijskoude, zoete en ietwat melkachtige 
drank wordt gemaakt van "chufa” (aardamandelen) en is 
opvallend verfrissend. Tenzij u liever geniet van een 
straffe Spaanse koffie natuurlijk.  

In de Mercado Central worden we tenslotte verwacht 
voor een korte staande proeverij van Jamones (Serrano 
en Ibérico). In de buurt hebt u daarna keuze zat aan  
terrasjes voor de vrije lunch. Vrije namiddag individueel 
of in groep, aan u de keuze. Vrij avondmaal en  
overnachting.  

Dag 4: Turiapark en Ciudad de las Artes y Ciencias (O) 
Ontbijt in het hotel. Op deze dag bieden we 2 mogelijk-
heden, de sportievelingen kunnen kiezen voor een fiets-
tocht met onze lokale gids langs het Turiapark. Dit park 
is een drooggelegde rivier waarin een wandel- en  
fietspad werden aangelegd en onderweg is er genoeg te 
zien en te beleven. Onze gids vertelt tijdens de rit leuke 
verhaaltjes en weetjes over de stad.  

Liever niet met de fiets? Onze reisleidster vergezelt u en 
neemt u mee naar het Turiapark waar we een mooie 
wandeling maken. In de namiddag komen we samen 
met de 2 groepen en bezoeken we met onze lokale  
Nederlandstalige gids Ciudad de las Artes y Ciencias. 
Deze stad van Kunst en Wetenschap bestaat uit zes  
onderdelen: Oceanografic, L’Hemisferic, L’Umbracle, 
Museo de las Ciencias, Palau de les Arts en het Agora. 
De gebouwen zien er futuristisch uit en het water  
errond maakt het nog spectaculairder.  

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

Geïnteresseerden kunnen nadien een bezoek brengen aan 
het Aquarium Oceanografic. Rondleiding met onze  
Nederlandstalige gids is inclusief. Fietstocht betalend.  
Vrij avondmaal en overnachting.    

Dag 5: Valencia op z’n zondags (O) 

Ontbijt in het hotel. Een dagje om te genieten van de  
faciliteiten van het hotel of om samen erop uit te trekken. 
Vandaag gaan we de locals spotten aan de kust en genieten 
we mee van het voorjaarszonnetje zoals een echt  
Valenciaan het doet op een zondag. Een wandeling, zonne-
baden op het strand of aan het zwembad, de jogging aan-
trekken, …. aan u de keuze! Marktliefhebbers moeten zeker 
een bezoek brengen aan een van de vele markten zoals deze 
rondom Plaza Redonda/Mercado Central. Bij zonsondergang 
kunt u deelnemen aan een optionele catamarantocht. Een 
absolute aanrader als u graag de wind door uw haren voelt 
razen. Vrij avondmaal en overnachting.  

Dag 6: Albufera Natural Park (O) 

Ontbijt in het hotel. Vrije dag of deelname aan onze faculta-
tieve excursie. We vertrekken per autocar voor een uitstap 
naar het Albufera natuurgebied waar het grootste meer van 
Spanje te vinden is. Dit natuurpark is 21.000 hectare en 
biedt een grote diversiteit aan planten, bomen en bloemen. 
Ook de grote rijstvelden en het kleine vissersdorpje  
El Palmar liggen op onze weg. Ter plaatse genieten we van 
een boottocht en gaan we ook een typisch vissershuisje 
(barracas) opzoeken. In dit dorp kunnen we onze smaak-
papillen verwennen met een typische Valenciaanse lunch! 
Vrij avondmaal en overnachting.  

Dag 7: Genieten in Valencia (O-A) 

Ontbijt in het hotel. Vrije dag individueel of in groep.  
Onze tip: wist u dat Valencia onder andere belangrijk is om 
de productie van keramiek? Het Valenciaanse keramiek-
museum, Museo Nacional de Cerámica, is dan ook een  
bijzonder uitje. U kunt hier de meest uitgebreide keramiek-
collectie van Spanje bewonderen en u bent tegelijkertijd in 
een mooi paleis uit de 18e eeuw. De volledig ingerichte  
kamers van dit paleis zijn stuk voor stuk in authentieke staat 
hersteld en prachtig om doorheen te wandelen.  
Afscheidsdiner en overnachting.  

Dag 8: Valencia - Brussel (O) 

Ontbijt in het hotel. Genieten van de laatste uurtjes en 
check out. Transfer naar de luchthaven. Vlucht voorzien om 
14u55 met aankomst te Brussel om 17u15.  

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Het vermelde hotel is steeds onder voorbehoud en kan  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief.  


