
Valencia 
– mesto moderny aj paelly
Valencia – u nás ešte menej známe španiel-
ske mesto, v  tieni napríklad Barcelony, Se-
villy, Granady či Madridu. Ale je to miesto, 
ktoré sa oplatí navštíviť. Mesto, v ktorom 
má korene tradičný pokrm paella a kde sa 
unikátnym spôsobom snúbi umenie stredo-
veku s modernou architektúrou. Pamiatky 
UNESCO či zaujímavú atrakciu mestského 
trhu vystrieda moderný futuristický komplex 
Mesta umenia a vedy, ktorý ohúri svojou veľ-
kosťou a invenciou známeho španielskeho 
architekta. Príjemná prímorská atmosféra je 
umocnená krásnymi plážami neďaleko cen-
tra mesta. Milovníkom zelene sa určite budú 
páčiť záhrady, parky a aleje stromov vybu-
dované v bývalom koryte rieky Turia, kto rád 
obdivuje historické budovy, starodávne brá-
ny, hradby, kostoly a námestia, si tiež príde 
na svoje. Rovnako ako milovníci chutného 
jedla. Byť vo Valencii a neochutnať paellu? 
Práve v tomto meste má tradičný španielsky 
pokrm svoje korene a Valencia je súčasne 
aj synonymom pre „ryžové centrum“ krajiny. 

SVÄTÝ GRÁL 
Starobylé centrum mesta odhaľuje román-
ske, gotické a renesančné dedičstvo UNE-
SCO vrátane ikonickej budovy La Lonja zo 
16. storočia – bývalej hodvábnej burzy, ka-
tedrály Seu s 51 m vysokou gotickou vežou 

Micalet, z ktorej je nádherný výhľad na celé 
mesto. Prvý chrám na tomto mieste stál ešte 
v antike, neskôr ho zničili Maurovia a posta-
vili tu mešitu. Jej základy poslúžili na výstav-
bu katedrály, ktorá sa zachovala do súčas-
nosti. V jej múroch sa nachádza vzácna re-
likvia – starodávny kalich nazvaný Sagrada 
Sena, ktorý mnohí považujú za Svätý grál 
a ročne sa sem naň chodia pozrieť desiatky 
tisíc veriacich. 

PRE KAŽDÉHO NIEČO
Centrom mesta je však „Plaza del Ayunta-
miento“, radničné námestie s palmami, fon-
tánou a parkom. Zaujímavou atrakciou je aj 
Mercado Central, obľúbený mestský trh s 
čerstvými rybami, morskými plodmi, mäsom, 
syrmi, šunkami, zeleninou, ovocím. Valencia 
ponúka pre každého niečo. Kým milovníkov 
histórie zaujme starobylé centrum, zelené 
početné parky, gurmánov trh a  reštaurácie 
s paellou, tak tým, ktorí milujú umenie, sa od-
porúča zažiť modernú architektúru a múzeá 
vrátane vedeckých. Určite sa choďte pozrieť 
do moderného Mesta umenia a vedy – ob-
rovského futuristického komplexu postave-
ného na ploche 350 000  m2 podľa návrhu 
španielskeho architekta Santiaga Calatravu. 
Súčasťou komplexu je aj Oceánografické 
múzeum s akváriom, Múzeum umenia, Pla-

netárium pripomínajúce chrbát pásavca či 
vedecké múzeum princa Filipa, kde možno 
vidieť napríklad obrovskú molekulu DNA či 
model vesmírnej stanice. 

TIPy SPRIEVODcu cK SATuR
Najlepšia paella. Najlepšiu paellu v meste 
ponúka podľa znalcov reštaurácia Tapelia. 
Na jedálnom lístku je až 20 druhov tohto 
populárneho jedla, od klasických jednodu-
chých až po paellu pre gurmánov s  jelením 
mäsom. Je to špecialita a  recept na ňu je 
tajný. Reštaurácia je dobrým tipom aj na ro-
mantické večerné posedenie a často sa tu 
hrá kvalitný jazz. 
Pre milovníkov vína. Tým zase možno 
odporúčať podnik s  názvom Taverna Alka-
za, ktorý má už 50 rokov. Reštaurácia má 
vlastnú pivnicu s pár stovkami druhov nápo-
jov, medzi nimi sa nachádzajú aj vína z veľmi 
zriedkavých odrôd hrozna. Podnik je popu-
lárny pre vynikajúcu lokálnu kuchyňu a výber 
vín, a to všetko za rozumné ceny. 
Pre milovníkov porcelánu. Vo Valencii je 
niekoľko fabrík, ktoré vyrábajú riad a doplnky 
do bytu s lokálnymi motívmi. Možno ich kú-
piť v každom obchode so suvenírmi, ale za 
najvýhodnejšie ceny sa dajú kúpiť v nákup-
ných centrách, ktoré sa nachádzajú vedľa 
výrobní.

Viac info na: www.satur.sk/trend

VALENCIA – MESTO PAELLY
4-dňový letecký poznávací zájazd 
Letenka, ubytovanie v hoteli s raňajkami, transfery, 
okružná prehliadka mesta, sprievodca
Termín: 12. 6. – 15. 6.; 9. 10. – 12. 10. 
cena: od 319 €


