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İspanya denilince akla ilk gelen şehirler Bar-
selona ve Madrid olsa da ülkenin doğusunda 
gezginlerin gözünden kaçan Valensiya renk-

li hayatıyla ışıldıyor. Köklü tarihi ve anıt yapıları, 
hareketli sokakları, yılın pek çok ayında Akde-
niz güneşinin etkisindeki ılıman iklimi, park ve 
bahçelerinden yayılan portakal kokularıyla hem 
güzel bir tatil hem de eğlence beldesi bu kent. 

El Carmen bölgesindeyim, yani Eski Şehir 
çevresinde… Arnavut kaldırımlı caddeler, dar 
ara sokaklar açık hava müzesinde gezinti hissi 
veriyor insana. Sokakları süsleyen el boyaması 
seramik çiniler bu bölgeye eşsiz bir cazibe kat-
mış. Ekmek yapan bir fırıncının, mutfakta balık 
pişirmeye hazırlanan restoran şefinin de ara-
larında bulunduğu rengârenk kompozisyonlar 
birçok binanın köşesinden selamlıyor geleni 
geçeni. 

Valensiya Katedrali (Catedral de Santa Maria 
de Valencia) inşa edildiği XIII. ve XV. yüzyıllar 
arasının Romanesk, Gotik ve Barok mimarileri-
nin bir sentezi. Bütün bunları gördükten sonra 
dayanamayıp katedralin yanındaki El Miguele-
te çan kulesine tırmanıyorum. Şehri kuşbakışı 
görebilmek için çıktığım 207 basamağın yor-
gunluğu, karşımdaki ezber bozan ve gösterişli 
fütüristik mimarinin uyandırdığı hayranlıkla 
uçup gidiyor. 

Although it is often overlooked by travelers 
in favor of Barcelona and Madrid, two 
cities that come to mind first when talking 

about Spain, Valencia glitters with its colorful life 
in the eastern part of the country. It promises both 
a lovely vacation and fun with its rooted history 
and monumental structures, vibrant streets, 
local climate warmed by the Mediterranean sun 
almost all year round, and orange-scented parks 
and gardens.

I’m in the district of El Carmen, i.e. the Old 
Town. With its cobbled streets and narrow 
alleyways, I feel as if I’m in an open-air museum. 
What gives it this unique charm is the signature 
hand-painted ceramic tiles decorating the streets. 
Colorful compositions of a baker preparing bread 
and a restaurant chef readying to cook some fish 
are found in many corners of buildings here.

Built between the 13th and 15th centuries, 
Valencia Cathedral (Catedral de Santa Maria de 
Valencia) is a synthesis of Romanesque, Gothic, 
and Baroque elements. After taking it all in, I 
can’t help myself and start climbing El Miguelete 
bell tower. For stunning views of the city, I brave 
its 207 steps. The sense of fatigue flies away with 
the admiration awakened by the groundbreaking 
and glamorous futuristic architecture I see 
before me.
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Valensiya Sizi Çağırıyor
Valencia Calling!

Hep bir ağızdan şarkılar söylenen, portakal bahçeleri mis gibi kokan 
bir Akdeniz şehri Valensiya. Her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen, 

zamanı unutturan bir “mutlu insanlar” diyarı…

With its fragrant orange groves and song-filled carnivals, the Mediterranean 
city of Valencia is a land of happy people which offers peerless beauty in 

every season and allows you to forget the passage of time.
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1- M#mar Sant#ago  
Calatrava ve Fél#x 
Candela tarafından  
planlanan, ''Sanat ve 
B#l#m Şehr#'' adlı komp-
leks#n tasarımının b#r 
bölümü bal#na #skelet#n# 
andırıyor. 
Designed by architects 
Santiago Calatrava and 
Felix Candela, the complex 
named "City of Arts and 
Sciences" partly resembles 
a whale skeleton.

2- Valens#ya sokakları 
sık sık şenl#k havasına 
bürünüyor.
The streets of Valencia are 
often filled with an air of 
celebration.
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harmony between saffron, spices, and other 
ingredients leaves an indescribable and 
lingering taste in my mouth. As for tapas, the 
famous Spanish side dish, there’s one address 
that tops the list. Casa Montaña is hidden in the 
Cabanyal neighborhood, dating back to 1836. 
This stylish yet casual eatery serves exquisite 
tapas made from artisanal ingredients. 

After treating myself to a meal, I am ready 
to visit the City of Arts and Sciences, one of the 
twelve treasures of Spain (Ciutat de les arts i 
de les Ciències), opened in 2005. Visible from 
El Miguelete tower, the spectacular museum 
resembles a space station and is so extensive 
that it definitely deserves a day-long visit. You 
can start exploring these modern structures 
that were designed by architects Santiago 
Calatrava and Félix Candela and comprise five 
buildings from the Science Museum (Museo de 
les Ciencies). Partly built in the form of a whale 
skeleton, the museum enables you to learn 
many things by touching, pulling/pushing, 
feeling, i.e. by tactile interaction. This is the 
main reason why children are in love with it 
and can be seen running around the museum 
with glee. Walking around the Botanical Park 
(El Umbracle), you feel mesmerized by the 

Valens#ya'nın esk# şeh#r 
bölges#nde pek çok gü-
zel restoran, şık dükkân, 
sokak sanatı eser#  ve 
müze var. 
Valencia's Old Town has 
many restaurants, chic 
shops, street perfor-
mances, and museums.

1- Kukla Fest#val#'nde 
Valens#yalı kadınların 
bazıları fallera adı  ver#len 
göster#şl# geleneksel 
kıyafetler# g#y#yor. 
Some of the local women 
wear glamorous traditional 
costumes called fallera at 
the Puppet Festival.

2-  Yer  bademleriyle 
hazırlanan horchata.
Horchata  is prepared with 
tiger nuts.

3- Esk#den #pek üret#c#-
ler#n#n lonca b#nası olan 
Llotja de la Seda, Got#k 
m#mar#n#n b#r örneğ#.
The Llotja de la  Seda,  
building of the silk 
manufacturers in the past,  
is an example of Gothic 
architecture.

farklı malzemelerle uyumu damağımda söz-
cüklere sığmayacak bir lezzet bırakıyor. İspan-
ya’nın ünlü mezesi tapas’a gelince, listenin en 
başında Casa Montaña var. Cabanyal Mahalle-
si’ndeki bu mekân kapılarını 1836’da açmış. Şık 
ve sıcak bir atmosfere sahip restoranda özel 
malzemelerle hazırlanmış muhteşem tapas’lar 
sunuluyor.

Yemekten sonra İspanya’nın 12 hazinesinden 
biri sayılan ve 2005 yılında açılan "Sanat ve Bi-
lim Şehri"ni (Ciutat de les Arts i de les Ciències) 
gezmeye hazırım. El Miguelete çan kulesinden 
gördüğüm, âdeta bir uzay üssünü andıran bu 
yapı topluluğu gerçekten göz alıcı ve bütün bir 
gün gezilecek kadar kapsamlı. Mimar Santiago 
Calatrava ve Félix Candela tarafından tasarla-
nan ve beş binadan oluşan bu modern yapıları 
gezmeye Bilim Müzesi’nden (Museo de les Cièn-
cies) başlayabilirsiniz. Bir bölümü balina iske-
leti formunda inşa edilen müzede pek çok şeyi 
dokunarak, itip çekerek, hissederek, kısacası 
etkileşim içinde öğreniyorsunuz. Bu özelliğiyle 
müzeye, dört bir yanda neşeyle koşturan çocuk-
lar da bayılıyor. Botanik Parkı’nı (El Umbracle) 
gezerken lavanta, kekik gibi aromatik bitkile-
rin kokusu insanı mest ediyor. Dev palmiye ve 
portakal ağaçları gölgeleriyle ziyaretçileri serin-

Avrupa'nın en ünlü sivil Gotik anıtlarından 
biri olarak gösterilen ve XV. yüzyılda yapılan 
Lonca Binası da (Llotja de la Seda) ziyareti hak 
ediyor. UNESCO korumasındaki binanın kub-
beli tavanları altında, burgulu ince uzun sü-
tunları arasında yürüyorum. Bir zamanlar ipek 
ticaretinin yapıldığı bu binada, tüccarların ko-
şuşturmalarını, kumaş satarken duydukları he-
yecanı hayal ediyorum. 

Eski Şehir’de El Mercat Mahallesi’ndeki 
Merkez Pazarı (Mercat Central) hem göze hem 
de damağa hitap ediyor. Art Nouveau ve Gotik 
mimari tarzlarını harmanlayan tarihî yapı Av-
rupa’nın en büyük ve etkileyici kapalı pazarla-
rından biri. Buradaki 900’den fazla tezgâh, pey-
nirden balığa ve egzotik meyvelere kadar birçok 
yerel, mevsimsel ürünle dolu. 

Merkez Pazarı'nın çıkışında Valensiya’nın 
meşhur paella’sının peşine düşüyorum. Pirinç, 
et, yeşil fasulye ve safranla hazırlanan bu gele-
neksel yemek genelde öğle öğünü olarak servis 
ediliyor. Paella, şehrin her köşesinde bulunsa 
da Riuà Restaurant otantik lezzetiyle tanınmış. 
Sahildeki Casa Carmela da öyle. Bu yemeğin 
neden bu kadar ünlü olduğunu ağzıma attığım 
ilk lokmada anlıyorum. Safran ve baharatların 

Lonja Building (Llotja de la Seda) is another 
site which merits a visit. It was built in the 
15th century and is admired as one of Europe’s 
most famous civil Gothic monuments. 
I walk under the domed ceiling and among 
the long, thin, and twisted columns of the 
building which is under UNESCO preservation.  
I imagine the hustle and bustle of traders and 
their excitement as they tried to sell fabrics in this 
building which once hosted the silk trade.

The Mercat Central in the El Mercat 
neighborhood in Old Town is a feast for the eyes 
and palate. This historic indoor market blending 
Art Nouveau and Gothic architecture is one of 
the largest and most impressive indoor markets 
in Europe. Here, I discover local specialties 
and seasonal produce at over 900 stalls selling 
everything from cheese to fish and exotic fruit.

Upon leaving Mercat Central, I embark on a 
quest to try Valencia’s renowned paella. This 
traditional rice dish made with meat, green 
beans and saffron is typically served at lunch. 
While paella is offered all over the city, Riuà 
Restaurant is known for its authentic delicacies 
along with Casa Carmela by the beach. I quickly 
understood what all the fuss is about. The 2 3
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letiyor. El Oceanogràfic Binası ise Avrupa’nın 
en büyük akvaryumu. 500 farklı türden 45 bin 
deniz canlısı var burada. Bugüne kadar belki 
de hiç görmediğiniz deniz canlılarıyla tanış-
mak için kaçırılmayacak bir fırsat. Müzenin El 
Hemisfèric bölümü, iç bükey tasarımıyla IMAX 
sinema keyfi yaşatıyor. Yarım daire şeklindeki 
yapı gözkapağına benziyor, önündeki havuza 
akşam saatlerinde yansıdığında ise “göz” sanki 
tamamlanıyor. Opera Binası (Palau de les Arts) 
ve Agora ise muhteşem ambiyansıyla konserle-
re ve gösterilere ev sahipliği yapıyor. Valensiya 
yolculuğuna çıkacaklara internetten etkinlik 
programına bakıp önceden bilet almalarını öne-
reyim; aksi takdirde gişe önünde hayal kırıklığı 
yaşama riski var.

Bir şehirde ünlü ressamların tablolarının yer 
aldığı bir müze bulmuşsam bunları görme fır-
satını asla kaçırmam. Valensiya Güzel Sanatlar 
Müzesi (El Museo de Bellas Artes de València), 
bölgedeki kiliselerden ve manastırlardan top-
lanan, aralarında Van Dyck ve Goya’nın tablola-
rının da yer aldığı, Romantik dönemden Röne-
sans’a uzanan yelpazede pek çok sanat eserini 
barındırıyor. Valensiya’nın en önemli ressamla-
rından Joaquín Sorolla’yı da burada keşfediyo-
rum; odalardan biri bu ünlü sanatçının yaşamı-
na ve sanatına adanmış. 

scent of aromatic plants, such as lavender and 
thyme, while giant palm and orange trees offer 
guests shelter in their shade. El Oceanogràfic 
is the biggest aquarium in Europe and home 
to 45,000 sea creatures of  500 different 
species so it’s an unmissable opportunity to 
meet sea animals you’ve never seen before. 
El Hemisfèric offers the pleasure of  IMAX 
cinema with its concave shape. The half-circle 
structure resembles an eyelid, and when 
there is a reflection on the pool in front of it, 
it is completed into an “eye.” The Opera House 
(Palau de les Arts) and Agora host concerts and 
performances in their magnificent ambiance. 
If you plan to visit Valencia, I suggest you take a 
look at the events calendar and buy your tickets 
in advance as you might be disappointed after 
waiting in long lines. 

If there is a museum that exhibits the works 
of famous painters in the city I am visiting, I 
never miss the chance to visit it. The Fine Arts 
Museum Valencia (El Museo de Bellas Artes 
de València) contains many artworks from the 
Romantic period to the Renaissance, collected 
from churches and convents throughout the 
region, including works by Van Dyck and Goya. 
Here, I discovered one of  Valencia’s most 
prominent painters, Joaquín Sorolla, in a room 

1- 1998 yılında açılan 
"Sanat ve B#l#m Şehr#" 
beş farklı  yapıdan 
oluşuyor. Bu sıra dışı 
yapılar İspanya'nın on #k# 
haz#nes#nden b#r# olarak 
kabul ed#l#yor. 
Opened in 1998, the 
City of Arts and Sciences 
comprises five buildings. 
These extraordinary 
structures are regarded 
as one of the twelve 
treasures of Spain.

2-Sokaklarda gezd#r#len 
dev  kuklalarla tam b#r 
görsel şölene dönüşen 
Las Fallas Fest#val# #ç#n 
Valens#yalılar her yıl yo-
ğun b#r hazırlık yapıyor.
Turning into a visual feast 
with giant puppets walk-
ing around the streets, 
Las Fallas Festival is 
preceded by busy prepa-
ration every year.
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dedicated to the life and work of the famed 
artist.

Valencia is also a city of  festivals attended 
by tens of thousands of people all year round. 
Make sure to check and make a note of  the 
fun-filled and exciting carnivals. The city 
hosts a Puppet Festival in March to celebrate 
the arrival of spring. Giant puppets, designed 
and produced in a year and worth hundreds 
of  thousands of  Euros, are paraded through 
the streets and burnt at the festival's end. 
The Tomato Festival, held every August in the 
town of Buñol about half  an hour from the city, 
lets thousands of guests relax and have fun by 
throwing tomatoes at one another. Concerts, 
bullfights, and fireworks are all essential 
parts of festivals. Every year on October 9, the 
streets come alive with festivities as the city 
celebrates its independence. What makes 
October 9 even more festive is the celebration 

Valensiya yıl boyunca on binlerce insanın 
katıldığı festivallerin şehri. Eğlence ve heyecan 
dozu oldukça yüksek karnavallarının tarihleri-
ni öğrenip not etmekte fayda var. Baharın geli-
şini kutlamak için mart ayında Kukla Festivali 
düzenleniyor. Yapımı için bir yıl boyunca çalışı-
lan ve yüz binlerce avro harcanarak yapılan dev 
kuklalar şehrin sokaklarında dolaştırıldıktan 
sonra yakılıyor. Valensiya’ya 30 dakikalık uzak-
lıktaki Buñol kasabasında düzenlenen Doma-
tes Festivali ise her yıl ağustos ayında binlerce 
ziyaretçinin gelip domates savaşı yaparak stres 
atmasını, eğlenmesini sağlıyor. Festivallerde 
konserler, boğa güreşleri, havai fişek gösterileri 
de eksik olmuyor. Şehrin bağımsızlık günü olan 
9 Ekim’de sokaklar kutlamalarla daha bir can-
lanıyor. 9 Ekim’i daha da şenlikli kılan bir diğer 
nokta da, Valensiya’da Sevgililer Günü olarak 
bilinen Aziz Dionysos kutlaması. O gün gele-
neğe uygun olarak, erkekler kadınlara mendile 

1- Valens#ya’ya 147 
k#lometre uzaklıktak# 
Peñíscola’dak#
kale uzun kumsallara ve 
Akden#z’e bakıyor.
The castle in Peñíscola, 
147 kilometers from 
Valencia, overlooks 
long beaches and the 
Mediterranean.

2- Valens#yalılar 
dev  teps#de paella 
hazırlarken
The locals prepare a giant 
paella.

turkishairlines.com

Türk Hava Yolları 
!le İST → VLC 
3 sa 55 dk
Türk Hava Yolları, 
İstanbul "le Valens"ya 
arasında haftanın 
her günü karşılıklı 
d"rekt seferler 
düzenl"yor.

Fly Turkish Airlines 
IST → VLC in 
3 h 55 min
Turk"sh A"rl"nes 
has da"ly d"rect 
round-tr"p fl"ghts 
between Istanbul 
and Valenc"a.

1 2

of St. Dyonisius, Valencia’s Valentine’s Day. It is 
customary for men to offer women mocadorà, 
also called a mocaorà, which are marzipan 
sweets wrapped up in a handkerchief.

A five-minute walk from Mercat Central, I 
take a break at one of Valencia’s most celebrated 
cafés. Horchatería Chocolateria Santa Catalina 
is famous for its orxata, also known as horchata, 
a milky beverage made with tiger nuts and often 
served with a spongy cake called fartons, which 
you can dip into the refreshing drink. This historic 
tile-clad café also serves food and pastries, but it’s 
the horchata that takes the cake!

Whatever your travel tastes, whether they be 
discovering ancient relics, exploring the world 
of science, gaining new culinary experiences, or 
feeling the breeze caress your face on the beach, 
Valencia will satisfy all your senses. This eclectic 
city will leave you both inspired and enlightened, 
and is certain to become one of your favorite 
coastal destinations in the Mediterranean. Give it 
a chance to win your heart!

sarılı, mocadorà veya mocaorà adıyla bilinen 
marzipan şekeri ikram ediyor.

Merkez Pazarı'ndan beş dakikalık uzaklıkta, 
Valensiya’nın en popüler kafelerinden biri olan 
Horchatería Chocolateria Santa Catalina'da ke-
yifli bir mola veriyorum. Kafenin bu kadar ünlü 
olmasının nedeni yer bademiyle hazırlanan ve 
orxata veya horchata olarak bilinen sütlü içe-
ceği en iyi yapan yerlerden biri olması. Ayrıca 
yanında servis edilen ve içine batırabileceğiniz 
fartons adlı kekle harika gidiyor. Çinilerle süslü 
bu tarihî kafe, başka yiyecekler ve hamur işleri 
de satıyor ama horchata’sı bir harika!

İster antik kalıntılarını gezin ister bilim 
dünyasını keşfedin ister yeni mutfak tecrübe-
leri edinin ister sahillerinde yüzünüzü okşayan 
rüzgârı hissedin… Seyahat zevkiniz nasıl olursa 
olsun Valensiya sizi mutlu edecek. Hem ilham 
veren hem de ufkunuzu genişleten bu ışıltılı 
şehir, Akdeniz’in en sevdiğiniz kıyı destinas-
yonlarından biri olacak, eminim. Kendini size 
de sevdirmesi için ona mutlaka şans verin.

Avrupa'nın en büyük 
akvaryumu "Sanat ve 
B#l#m Şehr#"n#n #ç#nde. 
The biggest aquarium in 
Europe is housed at the 
City of Arts and Sciences. 

  F
ot

oğ
ra

f 
Ph

ot
og

ra
ph

y -
 B

or
tn

ik
au

 - 
G

et
ty

 Im
ag

es
 T

ur
ke

y


