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Program och reseberättelse



Program

Dag 1

11.00  Flyg Kastrup - Barcelona

15.00  Hämtar hyrbil

16.00  Stopp i Sitges för mat och ett dopp i havet

19.30  Stopp i Peniscola för middag

23.00 Framme i Valencia, incheckning på hotel
 One shot palacio reina Victoria

Dag 2 

08.30  Frukost

09.30 Lämnar tillbaka hyrbil och promenerar till
 Parque Central

10.00 Utforskar Parque Central

11.30 Kaffepaus och promenad till Turia park

12.30 Utforskar Gulliver lekplats

13.00  Utforskar Ciudad de artes y ciencias

14.00 Taxi till Malvarosa playa och lunch på 
 strandpromenaden

17.00 Taxi tillbaka till hotellet

20.00 Middag 



Dag 3 

08.30  Frukost

10.00 Möter upp landskapsarkitekt Antonio Gallud
 Martinez för guidad visning av Jardin de las 
 Hesperides

11.30 Kaffe och samtal med Antonio

12.00 Besök på Jardin Botanico

13.30 Promenad och lunch i gamla stan

19.00 Middag

20.00 Tangokonsert: ‘Gran Concierto de duetos
 tangueros’. Plats: Salón Rouge del Instituto
 Francés de Valencia

Dag 4 

08.30  Frukost

9.00 Utcheckning

9.30 Hämtar hyrbil

10.00 Utforskar Parque Cabecera

11.00 Kör till Alicante

13.00 Lunch på Alicante strandpromenad

16.45 Flyg Alicante - Kastrup

Omslagsbild: Plaza de la Reina



Valencia reseberättelse

Besöksmål

Hotel One Shot Palacio Reina
Victoria 04

Parc Central de València

Gulliver park

Ciutat de les Arts i les Ciències

Playa de la Malvarosa 

Ciutat Vella

Botanical Garden of Valencia

Jardín de Las Hespérides

Parc de Capçalera

Institut Français de Valence

Deltagare

Julia Johansson          Rolf Larsson          Mikaela Wennström          Clas Högardh



Parque Central

I ett massivt arbete att bygga om 
Valencias järnvägsnät och flytta de 
centrala spåren till underjordiska 
tunnlar har en yta på 23 hektar frigjorts 
och ska förvandlas till Valencias nya 
Parque central. Parken är designad av 
den amerikanska landskapsarkitekten 
Kathryn Gustafson och ska anläggas i 
tre etapper. 

Vid vårt besök var endast etapp 1 färdig 
och öppen för allmänheten men det 
var ändå en stor yta med mycket intres-
sant att titta på. 

DAG 2

Trädgårdsmästarna jobbade för fullt i vad som 
är tänkt att bli Valenciabornas nya offentliga 
köksträdgård. I denna del av parken växte 
alla möjliga frukter, grönsaker, kryddor och 
medicinalväxter.



En stor växtvägg delar upp den nya parken i 
olika delar. 

Pergolakonstruktionen imponerade inte på oss 
men kommer säkert se bättre ut om några år 
när växterna täcker mer.

Lekplatsen såg rolig ut med innovativa utrust-
ningar. Dock var det väldigt varmt och sakna-
des skugga, troligtvis en av anledningarna till att 
inga barn var där.

En slingrande ränndal tar hand om dagvattnet.

Vi diskuterade nivåskillnader och utformning av 
trappor, räcken och belysning. 



Turia park

År 1957 drabbades Valencia av kraftigt 
regn som gjorde att floden Turia som då 
rann mitt genom stadskärnan översväm-
mades. Detta ledde till ett beslut att 
leda om floden utanför bebyggelsen 
där en översvämning inte skulle ha lika 
ödesdigra konsekvenser. Den gamla 
flodbädden har sedan gjorts om till en 
7km lång offentlig park som är en av de 
största stadsparkerna i landet. Översiktskartan gav en bra förståelse för hur stor 

parken är. 

Gulliver lekplats

Mitt i Turia park ligger denna lekplats 
som är en 70 meter lång skulptur av 
Gulliver från Jonathan Swifts historier om 
Gullivers resor. Skulpturen är utformad 
med trappor, tunnlar och rutschkanor 
och har blivit en väldigt populär lekplats 
för barn och vuxna (vi var tvungna att 
klättra upp och prova!). 

Gulliver lekplats var en fantasifull plats för barn i 
alla åldrar. 



Ciudad de Artes y Ciencias

Som en del av Turia park ligger även 
konst- och vetenskapscentret som är 
ett komplex av byggnader med museer 
och kulturinstitutioner. Byggnaderna 
är designade av Santiago Calatrava 
och har alla en väldigt spektakulär och 
futuristisk arkitektur. 

En 300m lång terrass med gigantisk pergola-
konstruktion utgör entrén till vetenskapscen-
tret . 

En stor rosenträdgård prydde parken bredvid 
vetenskapscentret och kontrasterna mellan 
det traditionella och det futuristiska blev väldigt 
tydliga. 



Jardin de las Hesperides

Designen av denna trädgård grundar 
sig i den grekiska mytologin och den 
historia och kultur som präglade Valen-
cias trädgårdar på 1500 talet. Ett flertal 
skulpturer berättar om hur nymferna (las 
hesperides) vaktade de gyllene äpp-
lena planterade av Hera och hur de 
förvandlades till träd då Hercules kom 
och stal dem. 

Trädgården har också en stor citrussam-
ling med över 50 olika sorter. 

I ösregn fick vi en guidad tur av land-
skapsarkitekt Antonio Gallud som 
designat parken. Han gav oss en väldigt 
detaljerad beskrivning om parkens alla 
delar och det var tydligt att ingenting 
var placerat av en slump utan allt var 
noga genomtänkt och symboliserade 
något som bidrog till helhetskonceptet. 

DAG 3

Antonio Gallud gav oss en guidad visning 
av trädgården och berättade hur de 
tänkt när de designat den. 



Gömd i murgröna och bouganvilla låg en väl-
digt vacker pergola som användes som skugg-
trädgård för de allra känsligaste citrusplanterna. 

En mängd olika citrussorter fanns plante-
rade i trädgården



Jardin Botanico

Valencias botaniska trädgård grunda-
des redan på 1500 talet för att univer-
sitetet skulle ha en samling medicinal-
växter att studera botanik och medicin 
utifrån. Än idag bedriver universitetet 
forskning och utbildning i trädgården. 

I trädgården fick vi oss en stor dos 
exotiska växter med kaktusar i full blom, 
palmer av alla dess slag och så självklart 
fler citrusträd.



Parque Cabecera

Som den första delen av Turia park och 
övergången mellan landsbygd och det 
urbana Valencia ligger Cabecera park. 
Parken designades av landskapsarki-
tekterna Miguel, Muñoz & Corell och 
invigdes år 2004. Designen grundar sig 
i det typiska spanska landskapet där 
slingrande floder, skog och topografi 
smälter samman. Formgivningen är 
inspirerad av det mönster av tillfälliga 
öar som uppstod då floden översväm-
mades och resultatet är en spännande 
kombination av stigar som slingrar och 
virvlar sig runt kullar och vatten. 

Vegetationen består främst av poppel, 
ask och tall men även mer exotiska 
inslag som jacaranda, tipuana och 
afrikansk acacia. 

Poppelns silvriga stammar, jacarandans lila 
blomning, vattnet och de ljusa kalkstensmurarna 
i kombination med den frodiga grönskan ger 
vackra kontraster och stark karaktär till parken. 

DAG 4



En stor amfiteater blickar ut mot sjön och ger panoramautsikt över parken och staden. Här studerade 
vi dimensioner på trappsteg.

Murarna är höga och skapar rum i parken och 
en känsla av att vilja se vad som finns på andra 
sidan. 



Smala gränder och pelargoner i 
Peniscola. 

Strandpromenaden i Alicante.

Övrigt

Nedfart till parkeringshuset 
låg mitt i rondellen. 

Vattenspel gav svalka i värmen. 



Snygga  bänkar, lyktstolpar, 
staket och dagvattenrännor.


