VALENCIA
SPANJE
|HELE JAAR DOOR MOGELIJK | CIUTAT DE LES ARTES I LES CIÉNCIES |

‘Ciutat de les Arts i les
Ciènsies;
De Stad van de Kunst en de
Wetenschap.
Bezoek de mooie
architectuur van Valencia!
Combinatie tussen kunst,
historie, wetenschap,
fietstochten, Spaanse cultuur
ervaringen en nog veel
meer...
Kijk op de volgende bladzijde
voor de mogelijke
activiteiten.
Waar zijn Nederlanders uitzonderlijk goed in? Juist!
Fietsen! Voor de fietser is dit paradijs op Aarde.
Dé fietshoofdstad van Spanje, dus stap samen met
je leerlingen op de fiets en ga van de oude
binnenstad naar de stad van de kunst en de
wetenschap, en sluit af met een verkoelend
drankje aan de boulevard bij het strand.

Benieuwd naar al onze leerzame én leuke bestemmingen voor schoolreizen?
Bekijk dan onze website: www.schooltourcompany.nl.
Tel: 0485-213052, Mail: info@schooltourcompany.nl
Of volg ons op Facebook, Instagram of Twitter: School Tour Company NL

Hieronder is een lijst met leerzame,
en leuke activiteiten:
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Spaanse Taallessen en
Danslessen
Kathedraal van Valencia;
beklim de 207 treden in de
klokkentoren en geniet
daarna van het uitzicht van
Valencia
Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe:
wetenschappelijk museum,
L’Oceanogràfic: Sea Life
L’Hemisfèric: Imax bioscoop
Palau de les Arts Reina Sofia
tour; muziektempel en
theater
Mercado Central: overdekte
markt en proef de Spaanse
cultuur
Stadion tour Mestalla, FC
Valencia
Dierentuin Bioparc
Museum Bellas Artes en
museum Fallas, Valencia
Bezoek kasteel Xativa
Paella workshop
Tapas Tour,
werelderfgoedlijst
Bezoek de Serranos Towers
Flamenco show
Pretparken en waterparken
in omgeving
Suppen & windsurfen
En must do in Valencia:
lekker door de stad fietsen!

Accommodaties: Hotel of Hostel
Benieuwd naar al onze leerzame én leuke bestemmingen voor schoolreizen?
Bekijk dan onze website: www.schooltourcompany.nl.
Tel: 0485-213052, Mail: info@schooltourcompany.nl
Of volg ons op Facebook, Instagram of Twitter: School Tour Company NL

