VALÈNCIA

València Tourist Card

25€

20€

*(inclou metro aeroport 8,40€)

Destí accessible durant tot l’any

· Free public transport* by bus and Metro
· 20 free museums
· Discounts: attractions, entertainment,
restaurants…
· 2 free tapas
· And much more…

15€

Acces VAL 01/2019

· Transport* públic gratuït
· 20 museus gratis
· Descomptes: entrades, visites,
restaurants...
· 2 tapes gratis
· I molt més…

12€

**Targeta 7 dies transport no inclòs.

www.valenciatouristcard.com

TURISME ACCESSIBLE
www.visitvalencia.com

SEGUIX-NOS

#VisitValencia

turismovalencia

Visit_Valencia

Turisvalencia

ValenciaCity

Valenciaturismo
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PER A TOTS

TOURIST INFO MARINA REAL
Port de Valencia
Muelle de la Aduana, s/n
(Entre Edifici del Rellotge i Cobert 2)
34 961 20 77 45
TOURIST INFO AEROPUERTO
Planta d’arribades
34 961 53 02 29
TOURIST INFO AYUNTAMIENTO
Plaça de l’Ajuntament, 1
34 963 52 49 08

TOURIST INFO PUERTO
Terminal ACCIONA
Muelle de Poniente s/n
(Oberta únicament durant
escales de creuers)

34 963 67 46 06

TOURIST INFO
JOAQUÍN SOROLLA
San Vicente, 171
(Estació de l’AVE)
34 963 80 36 23
TOURIST INFO PAZ
Carrer de la Pau, 48
34 963 98 64 22

Amb qualsevol dels cinc sentits podràs
descobrir València. Perquè hi ha moltes
formes de veure, sentir, olorar, provar i
moure’s per la ciutat. I perquè tots els
viatgers trobaran una València feta a la
seua mesura.

NATURALESA AMB PORTES OBERTES

TRANSPORT SENSE BARRERES
Una àmplia xarxa de transport públic connecta tota la ciutat de
València: 46 línies d’autobús i 9 de metro i tramvia. 34 estacions
de metro, des de l’aeroport fins a les platges, passant pel centre
històric, compten amb plataformes per a mobilitat reduïda i accés
des de l’andana al tren. Tota la flota i parades d’autobusos són
accessibles, amb rampes automàtiques d’accés, espais reservats
a cadires de rodes, seients reservats, botons de sol.licitud de
parada de fàcil abast i en braille, i sistema d’ajuda senyalitzat
(tant acústic com visual). Existix a més una xarxa de taxis
amb vehicles de fins a huit places adaptats per a viatgers amb
mobilitat reduïda.

València compta amb dos milions de m2 de jardins,
entre els que destaquen el Jardí del Túria o els Vivers,
que poden visitar-se sense barreres. El Parc Natural
de L’Albufera, un dels paratges naturals de major valor
mediambiental d’Europa, està a tan sols 10 quilòmetres
de la ciutat i en ell es poden realitzar sendes o passejos
amb barca pel llac, amb rampes d’accés a l’embarcador
de la Gola de Pujol.

GASTRONOMIA PER A QUALSEVOL PALADAR

Els museus valencians són accessibles tant
per a persones amb diversitat funcional com
amb dificultats sensorials. València compta
amb més de 30 museus i tresors històrics per
a la visita i el gaudi de tots, preparats per a
persones amb mobilitat reduïda. El Museu
d’Història i el Museu de Ciències Naturals de
València, a més, estan adaptats per a persones
amb discapacitat visual. El Palau de la Música,
el Palau de les Arts, teatres, sales de concerts
i altres espais culturals oferixen també una
àmplia programació a la mesura de tots.

València compta amb centenars de restaurants accessibles i amb
cartes variades i adaptades a tot tipus d’al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries per a disfrutar al 100% de la gastronomia valenciana.
Dos vegades a l’any, el certamen València Cuina Oberta oferix
menús especials a preus fixos en prop de 60 restaurants de la ciutat
durant deu dies, amb opcions per a tots els paladars.

SERVICIS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA UNIVERSALS

150 QUILÒMETRES DE CARRIL BICI
València és una ciutat plana que permet
el seu trànsit en dos rodes sense grans
esforços. Hi ha prop de 150 quilòmetres
de carril bici i 40 ciclo-carrers sense
tràfic per a desplaçar-se amb facilitat amb
bicicletes adaptades.

PLATGES PLENES DE
POSSIBILITATS
La Platja de la Malvarosa i la
Platja del Cabanyal són les
platges urbanes de València per
excel•lència. Es troben a pocs
minuts del centre de la ciutat i són
totalment accessibles:
disposen d’aparcaments reservats, rampes i passarel•les especials per a cadires
de rodes. A més d’estes dos platges, les d’El Saler, Recatí-Perellonet i Pinedo
compten amb punts de bany adaptat. En total, prop de 20 quilòmetres de
platja ¡plens de possibilitats!

OFERTA CULTURAL AMB ELS CINC SENTITS

Cedida per Aspaym CV

ALLOTJAMENTS CÒMODES
I INCLUSIUS
Habitacions, banys i
ascensors adaptats; dutxes
arran de terra o places
reservades en aparcaments
poden trobar-se en molts dels
allotjaments turístics de la
ciutat per a poder sentir-se
com a casa. Pots consultar
l’accessibilitat física, auditiva
o visual de tots els hotels
de València en la Guia
València Accessible de
www.visitvalencia.com

Les oficines de turisme de València estan adaptades
per a atendre a tot tipus de persones i proporcionar
la millor atenció al visitant possible. Compten amb
mostradors adaptats, lupes, plans hàptics, bucle
magnètic i accessos sense desnivells o amb rampes.
Els locals de la Plaça de l’Ajuntament, del carrer de
la Pau i de l’estació Joaquín Sorolla estan Certificats
per Aenor en el Sistema de Gestió d’Accessibilitat
Universal segons la Norma UNE 170001-2:2007.

RUTES DISPONIBLES EN QR
Diferents rutes turístiques a l’abast de
tots per a descobrir València de forma
autònoma. Escaneja el codi i utilitza el
teu Smartphone com audioguía.

Consulta la Guia de València Accessible en www.visitvalencia.com/valencia-accesible

