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Onze unieke railfiets-citytrip bestaat uit:
- 2 overnachtingen in ****hotel Acteon incl. uitgebreid ontbijtbuffet. Verlenging mogelijk.
- 3 dagen lang de beschikking over een prima fiets, die voor je klaarstaat in het hotel;
- Vouwfiets met grote 24” wielen, waardoor je ook snel grotere afstanden kunt afleggen
- Fietstas/schoudertas, fietshelm, fietsverlichting en veiligheidshesje.
- Parkeergarage voor het veilig stallen van je fiets bij het hotel, dag en nacht.
- Nederlandstalige beschrijving van 2 fiets-/OV-routes naar keuze.
- Hulp bij het kopen van de juiste OV kaarten (prijs afhankelijk van route) en advies/tips
- Flexibele routes van 20-80 km per dag.
-  E-bikes, extra grote fietstassen of kinderzitjes beschikbaar op aanvraag (meerprijs).
- Aangepaste fietsroutes voor kinderen en routes met zwembaden voor de zomervakantie.
Arrangement start en eindigt in Valencia. Prijs onder voorbehoud van beschikbaarheid en tariefswijzigingen.
Tijdens (lokale) feestdagen, in het weekend en van 15 juni t/m 15 september gelden er toeslagen. Vraag vrijblijvend 
een offerte. Onze vouwfietsen zijn nieuw in het assortiment en daarom nog niet afgebeeld in deze brochure.

 

FIETS-CITYTRIP
VALENCIA

ontdek stad en streek met onze railfiets, metro en trein

SPAINISH agencia de viajes      Calle Sorni 20-4, 46004 VALENCIA, SPAIN    Registro Consellería de Turismo  CV-m-1871-V

3 DAGEN / 2 NACHTEN  v.a. €150,- P.P. 

VALENCIA ligt aan de Middellandse Zee en de zon schijnt er 300 dagen per jaar. 
Je kunt er fantastisch fietsen door het Turia-park (een  oude rivierbedding 
dwars door de stad) , heel veel nieuwe fietspaden en natuurlijk langs de kust.
In combinatie met de metro en trein kun je mooie dagtochten maken naar 
de bergen en natuurgebieden in de buurt. Flexibel en makkelijk. 
Oók als je met je kinderen leuke excursies wilt maken. Kies een van onze routes 
en bepaal zelf hoe ver je wilt gaan! Wij zorgen voor een fiets die gegaran-
deerd mee mag met de metro en trein plus een handige fietstas/schoudertas.



PARQUE NATURAL SIERRA DE ESPADÁN 

VÍA VERDE OJOS NEGROS

HORTA NORD EN SAGUNTO

ALBUFERA MEER EN RIJSTVELDEN

VALENCIA STAD EN TURIA RIVIER

Een ruig berggebied met rustige asfaltwegen en schilderachtige dorpjes.
Vanaf het treinstation Nules kun je langzaam bergop fietsen, of we 
regelen een fietstaxi die je snel tot 500 of 800 meter hoogte brengt, 
bij het 17e eeuwse dorpje Aín. Hiervandaan rol je vanzelf weer naar 
beneden, dwars door de olijven- en sinaasappelplantages naar zee.
Lengte: 40km. OV: Stoptrein Valencia-Nules, ca. 2x per uur

Fietsen over een oude spoorlijn, dwars door de bergen.
Neem de trein bergop, en rol relaxt weer bergaf. Een tocht door een 
schitterend landschap, vol oude spoorbruggen en tunnels. Leuk voor 
alle leeftijden. De Vía Verde is zó lang, dat je er makkelijk meerdere 
dagtochten van kunt maken, eventueel met overnachting onderweg.
Lengte: 20-160km. OV: trein Valencia-Barracas, Valencia-Caudiel, 3x per dag

Stroomopwaarts de stad uit
In Valencia kun je makkelijk een hele dag rondfietsen langs het 
strand en de rivier Turia, maar je kunt ook nog zo’n 40 km
landinwaarts fietsen langs de oevers of in de rivierbedding zelf. 
Het pad is niet overal even goed, maar dat hoort bij het avontuur!
Lengte: 40 km. OV: Metrovalencia, ca. 3x per uur.

Bootje varen, rare vogels kijken en de échte paella eten!
Via een fietspad door de duinen kom je bij het Albufera meer; een 
belangrijke stopplaats voor trekvogels. Bij het bezoekerscentrum is 
altijd wel een zeldzaam exemplaar te zien. Rondom het meer liggen 
rijstvelden; De beste plek om een echte  paella te proeven!
Lengte: 30-60km. OV: stoptrein Valencia-Sueca of Cullera, ca. 2x per uur

Dwars door de groentetuin van Valencia naar een enorm Romeins kasteel. 
Vanuit Valencia loopt een fietspad dwars door een landbouwgebied 
met kleine akkertjes, boerderijtjes en sinaasappelplantages. 
In Sagunto kun je naar het Romeins kasteel en amfitheater, bovenop 
een heuvel. Of naar mooie. rustige zandstranden in de buurt.
Lengte: 30km. OV: Stoptrein Valencia-Sagunto, ca. 2x per uur.
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ALLE DETAILS, VIDEO’S EN REVIEWS VIND JE OP SPAINISH.ES OF  WWW.FACEBOOK.COM/SPAINISHTOURS

 


