
1 
 

 

 

 

Volledige programma Sanolin Me Time arrangement in Valencia   

Woensdag, dag 1: aankomst in Valencia 

Je zorgt zelf voor het vervoer naar de Luchthaven Schiphol waar je uiterlijk om 12.30 
uur bij KLM incheckt en om 14.05 uur vertrekt naar Valencia. Aankomst Luchthaven 
Valencia: 16.30 uur.  

Bij aankomst worden jij en de andere deelnemers persoonlijk op de luchthaven 
opgehaald door Peter. Jullie rijden naar de locatie Casa Sanolin waar jullie verblijven. 
Verwachte aankomst: 17.15 uur. Je kunt je rustig op de kamer installeren, je opfrissen 
en de locatie verkennen.  Vanaf 18.00 uur staan tapas met cava voor je klaar op het 
buitenterras om je op Spaanse wijze te verwelkomen. Zo kun je alvast de relaxte sfeer 
proeven van de dagen die gaan komen. 

Vanaf 20.30 uur: Diner met typisch Valenciaanse gerechten in Taberna Gordinflón in 
L’Eliana.  

 

            

 

Donderdag, dag 2: keuze uit 2 activiteiten, Jetskiën of Flyboarden  

8.15 tot 9.00 uur: ontbijt terras Casa Sanolin. Aansluitend transfer naar de locatie van 
de door jou gekozen ochtendactiviteit. 

Activiteit 1. Ochtend Jetskiën in Port Saplaya 5 kilometer ten noorden van Valencia. 
Inclusief instructie en vaartocht vol adrenaline met 2 personen per jetski langs mooie 
plekjes aan de kust bij Valencia. 

 

https://www.tabernagordinflon.es/
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Activiteit 2. Ochtend Flyboarden in de jachthaven van Valencia. 

Ervaar de spanning en het schitterende zicht vanuit de lucht. Gedurende circa 20 
minuten “vlieg” je op hoog opstuwende waterstralen over de golven van de 
Middellandse zee voortgetrokken door een jetski. Professionele begeleiding 
door ervaren instructeurs.  

Vanaf 13.30 uur: lichte lunch in het pittoreske Port Saplaya, met schilderachtige 
huizen en grachten, ook wel “Klein Venetië” genoemd.  

Vanaf 16.00 uur: Sightseeing door het historische centrum. Vanuit het historisch 
centrum wandelen we richting de artistieke wijk Ruzafa. 

      

Stop bij Bar Olrait waar eigenaar Arturo ons verwelkomt met een aperitiefje en 
Spaanse croquetas. 

 ’s Avonds van 21.00 tot 24.00 uur: 4 gangen diner met Flamencoshow (“tablao 
flamenco”) in La Bulería in Valencia. Geniet van heerlijke Mediterrane gerechten in 
een sfeervol aangeklede locatie in de wijk Ruzafa van Valencia. Voel het Spaanse 
temperament van de flamenco danseressen en zangers tijdens hun 70 minuten 
durende spetterende optreden. 

                    

 

 

https://www.barolrait.com/
https://www.labuleria.com/
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Vrijdag, dag 3: keuze uit 2 activiteiten, dagtrip Hot Springs/Rafting 

8.00 tot 8.45 uur: ontbijt terras Casa Sanolin. Aansluitend transfer naar de locatie van 
de door jou gekozen ochtendactiviteit. 

                     

Activiteit 1. 9.30-18.00 uur: Dagtrip naar de hot springs in het schitterende natuurpark 
in de Sierra Calderona 60 kilometer ten noordwesten van Valencia 

Bezoek aan de Salto de la Novia (indrukwekkende waterval van 60 meter) en de 
Palancia rivier in Navanjas. Zwemmen in de thermale baden van de Blue Lagoon  in 
Montanejos (op 413 meter hoogte). Grotten bekijken en genieten van visjes die je een 
voetpedicure gevanaf een 3 meter hoge rots te midden van een adembenemend 
ongerept berglandschap. Geniet van de horizontaal spuwende geiser Fuente de los 
Baños. Tapas lunch in een rustig nabijgelegen dorpje of aan de Blue Lagoon. 

              

Activiteit 2. Ochtend dagdeel: Raften op de Cabriel rivier 

Ervaar de teamspirit gedurende een spannende 2 uur durende vaartocht over een 
afstand van 6 kilometer over de Cabriel rivier 70 kilometer ten westen van Valencia. 
Professionele begeleiding door een ervaren instructeur en met 6-10 deelnemers per 
opblaasbaar vlot.’s Middags kun je relaxen aan het zwembad van Casa Sanolin onder 
het genot van een lichte Paella lunch. 

Vanaf 20.30 uur: Diner in Plaerdemavida in L’Eliana. 

                                

 

https://www.plaerdemavida.es/
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Zaterdag, dag 4: duo vlucht met paraglider 

9.00 tot 9.45 uur: ontbijt terras Casa Sanolin. 

’s Ochtends kun je lekker relaxen aan het zwembad. 

                

Rond 11.00 uur: transfer naar Villa del Arzobispo voor een Duo vlucht met een 
paraglider. 

Vlieg 20-30 minuten lang zo vrij als een vogel boven het schitterende achterland van 
Valencia vanuit Villar del Arzobispo, 50 kilometer ten westen van Valencia. Je vlucht 
wordt gefilmd en je krijgt de opnames mee als herinnering aan deze onvergetelijke 
belevenis. 

                 

Terug in Casa Sanolin kun je rustig bijkomen onder het genot van een hapje en een 
drankje en je opfrissen. Daarna gaan we naar Valencia, waar je eventueel nog kunt 
gaan shoppen voordat we gaan eten. 

’s Avonds vanaf 20.30 uur: gastronomisch genieten in Gastrobar The Wave in de 
historische wijk El Carmen in Valencia. De gastvrije eigenaar chef-kok Ander geeft op 
elk van de door hem met passie bereide gerechten een persoonlijke toelichting. 

           

 

 

https://www.barolrait.com/
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Zondag, dag 5: fietstocht Valencia en vertrek naar Nederland 

8.15 tot 9.00 uur: ontbijt terras Casa Sanolin. 

Je hebt je spullen gereed staan om uit te checken. Je bagage wordt vervoerd naar de 
luchthaven van Valencia. 

              

’s Ochtends maak je een mooie fietstoer door Valencia, waarbij je door de 
drooggelegde Turia rivier kunt fietsen en de Moderne Stad met de bijzondere 
architectuur van Santiago Calatrava kunt bezoeken. 

               

Om 12.00 uur verzamelen we in de historische binnenstad bij de Mercat Central om 
te gaan lunchen in Taberna Sants Joan’s, dat gelegen is tegenover de muur van de 
Lonja de la Seda. 

 Vanuit Valencia transfer naar de luchthaven van Valencia, waar je incheckt om 15.30 
uur. Vertrektijd naar Amsterdam-Schiphol: 17.15 uur. Aankomst: 19.55 uur. 

https://www.facebook.com/Santsjoans

