
 

 
 

 

 

Valencie 

 

 úvod „Valencie je místem květin, světla a lásky.“ Alespoň se tak zpívá v jedné známé písničce, 

která se stala nesmrtelnou díky charismatickým hlasům zpěváků Flamenco… a nám nezbývá než 

uznat, že je to pravda. Valencie je ztělesněním vášně a tradice. Obyvatelé Valencie pevně stojí za 

svou regionální identitou a zároveň jsou vřelí a vitální, což mají společné se všemi Španěly. V dnešní 

době patří Valencie mezi z nejpružněji se rozvíjející města na světě a prosperující kosmopolitní 

metropoli Valencijského společenství. Je ukázkovým příkladem tradiční krásy Španělska. 

 

 

                 

 

 poloha Valencie je třetím největším městem Španělska a administrativním centrem 

Valencijského společenství, které tvoří společně s městy Alicante a Castellón na východním pobřeží 

Španělska omývaném Středozemním mořem. Valencie, která se nachází poblíž ústí řeky Turia a 

která hraničí s horami, leží na úrodné půdě zvané „La Huerta“ (doslova zeleninová zahrada) 

přibližně 350 km na východ od Madridu a na jih od Barcelony. Provincie Valencie má od každého 

něco. Pyšní se prosluněnými plážemi, zvlněnou rovinou posetou pomerančovníky, obdivuhodnými 

říčními údolími a borovými lesy v horách.  

 

 

 

 charakter Valencie má mnoho tváří a nelze ji jednoduše definovat. Je ryze španělská, hrdá na 

své regionální tradice a zdejší krajina je jednou z nejfuturističtějších v Evropě. Postupem času se z ní 

stalo moderní město nabízející nejnovější výstavní prostory, okázalé festivaly, skvělou noční zábavu, 

překrásné hotely, perfektní příležitosti k nakupování, výborné pláže, spoustu památek a vyhlášenou 

gastronomii. 

 



 

 
 

 

 

 kulturní památky 

Bohaté historické dědictví Valencie se promítá v 

památkách, které připomínají osudové okamžiky 

tohoto města. Římské zříceniny svědčí o antických 

základech města, pevné pouto s Maury je znát na 

každém kroku a přetrvávající odkaz španělských 

křesťanských králů. Významnou roli sehrálo 

město také na poli odchodu, Llotja de la Seda, 

kde se provozoval obchod s hedvábím, patří mezi 

světové dědictví UNESCO a připomíná zlatý věk 

valencijské prosperity. Také valencijská katedrála 

je zajímavá – říká se, že právě tady je ukrytý Svatý 

Grál. 

 

 

 

 zábava 

Obyvatelé Valencie jsou velmi pyšní na své 

festivaly, které překypují zábavou a divokými 

večírky. Nejznámější jsou březnové slavnosti 

„Fallas“, které Valencii promění v pět intenzivních 

dní okázalých ohňostrojů, tradičního upalování 

soch, nádherných tanců v ulicích, jídla a pití. Také 

další slavnosti jsou zde jedinečné a okázalé.  

 

 

 

 

 

Tak třeba rajčatová bitva zvaná „Tomatina“, která 

se koná ve čtvrti Buñol, záplava květů při procesí 

na počest Panny Marie, patronky všech 

opuštěných, nebo třeba červencový veletrh plný 

barevných květin. To je jen pár příkladů, jež 

svědčí o tom, že obyvatelé Valencie se umí dobře 

bavit. Město je plné tradičních barů, tanečních 

klubů a diskoték nicméně v nočních hodinách se 

vyhlášené čtvrtě města promění v jeden velký 

parket. Každoroční Velká cena Formule 1, která se 

koná v ulicích Valencie, je jednou z nejlákavějších 

událostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 exotika 

Druhá tvář města je moderní, současná a stejně 

přitažlivá jako stará Valencie. Jen kousek od 

centra města leží překrásné pláže Malvarrosa a 

Patacona. Kontrastem k nim je futuristická 

budova „Město umění a věd“ od uznávaného 

architekta Santiaga Calatravy, které přitahuje 

miliony hostů ročně. Deset kilometrů dlouhý park 

ve vyschlém korytě řeky Turia z Valencie činí 

jedno z nejzelenějších měst v Evropě. Každoroční 

Velká cena Formule 1, která se koná v ulicích 

Valencie, je jednou z nejlákavějších událostí. Když 

se zde konal jachtařský Americký pohár, přístavní 

pásmo se proměnilo v úžasnou rekreační oblast 

se sofistikovaným přístavištěm a jachtařským 

klubem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gastronomie 

Přímořská poloha, úrodná půda, horské pastviny 

a bohatá kulturní historie skýtá nebývalé 

možnosti potěšení srdce i žaludku. Valencie je 

rájem každého milovníka dobrého jídla a pití.  

Útulné a malebné restaurace ve čtvrti El Carmen, 

vyhlášené restaurace v centru města i romantické 

bary na pobřeží nabízejí vynikající „tapas“ a 

především tu nejchutnější Paellu na světě. 

  

 

 

 

 

 


