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Pobles y ciutats - Ciudad de Valencia

https://www.bioparcvalencia.es/ [1]
València pot ser una ciutat de tòpics: la llum, la lluna, la pólvora, la paella, les flors, les falles.
Són claus per a tractar d'explicar el que, en realitat, no es pot conptar amb paraules. Fa falta
visitar i conéixer València per a comprovar que tradicions centenàries conviuen al costat de la
modernitat. Que el mar i la ciutat són compatibles. Que el verd de l'horta pot mantindre's al
costat d'una moderna trama urbana. Que, de dia i de nit, València és única. Ara, la capital del
Túria és més. Als innumerables atractius amb els quals, des de segles, compta la ciutat,

s'unix una sèrie de cridaneres infraestructures com la Ciutat de les Arts i les Ciències [2] que,
com no podia ser d'una altra manera en este enclavament, estan units a la cultura. València
té la seua guinda. Encara que no descansa i seguix adornant la seua suculenta presentació
sense faltar a la cita amb els grans esdeveniments o oferint un recorregut per la sabana
africana en el Bioparc. [3]
Direcció:
Ayuntamiento de València
Plaza del Ayuntamiento, 1
46002
València
http://www.visitvalencia.com [4]
Area: L'Horta
Zona turística: Ciudad de Valencia
Altitud: 15
Com arribar:
L'AP-7 (E-15) enllaça amb la xarxa europea d'autopistes. L'autovia A-7 (E-15) connecta
València amb les províncies del nord i el sud de la costa mediterrània i, a més,
s?enganxa a l'altura de Sagunt amb l'A-23 (E-7), que porta fins a Osca i el Pirineu. La N332 és la via tradicional que recorre les poblacions costaneres en direcció Alacant. Per
la seua banda, l'A-3 (E-901) uneix la capital del Túria amb Madrid i el centre de la
península. L'A-3 (E-901) també connecta la ciutat amb l'aeroport de Manises, on hi ha
línies regulars nacionals i internacionals. L'accés a la ciutat també és possible per
ferrocarril (des de Madrid, Alacant, Saragossa i Barcelona) en AVE des de Madrid i ferri
des de les Illes Balears.
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