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Gilet
Als u op zoek bent naar een woning in een gebied dat aan alle

eisen voldoet, zijn de stad Valencia en de omliggende steden een

perfecte optie. Valencia heeft een fantastisch klimaat met

gemiddeld 300 dagen zon per jaar en eindeloze blauwe luchten.

De stad is in opkomst en de huizenprijzen zijn nog steeds lager in

vergelijking met andere grote Spaanse steden. Met uitstekende

openbaarvervoervoorzieningen en een internationale luchthaven

die u verbindt met veel grote steden in Europa, is het geen

verrassing dat dit gebied steeds populairder wordt bij expats.

Als je een woning koopt in de stad Valencia, heb je keuze genoeg,

waaronder het levendige stadscentrum of appartementen in trendy

buurten zoals Ruzafa. Op minder dan 30 minuten van het centrum

ontdekt u aantrekkelijke steden zoals Lliria, L'Eliana, Vilamarxant of

Montserrat, met hun vriendelijke gemeenschappen en huizen van

uitzonderlijke waarde.

Valencia is een fantastische optie voor zowel vakantiegangers als

eigenaren van een tweede huis. Met een levendige internationale

gemeenschap en vriendelijke lokale bevolking zul je je hier snel thuis

voelen.

Valencia Airport heeft non-stop passagiersvluchten gepland naar 85

bestemmingen in 23 landen.

De stad Valencia heeft de perfecte mix van een prachtig

historisch stadscentrum, veel kunst en cultuur, het 9 km lange

groene Turia-park voor je dagelijkse run, prachtige witte

stranden om te zonnebaden en een geweldig netwerk van

fietspaden, metro en lightrail. Woon je liever wat landelijker,

met gemakkelijke toegang tot het platteland? Binnen een korte

rit bevindt u zich in pittoreske Spaanse dorpjes, de omliggende

bergen of het natuurpark van l'Albufera.
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Montserrat • Montroy • Turis

De charmante steden Montserrat en de naburige

Montroy en Turis staan bij expats bekend om hun

uitzonderlijke waardevastgoed. Hier vindt u veel

rustieke villa's met grote stukken grond, vaak met

privézwembad, die bijzonder geschikt zijn voor

mensen die op zoek zijn naar ruimte, en de

mogelijkheid om te ontspannen en te entertainen in

hun privétuin.

Montserrat is de meest pittoreske van de steden in dit

gebied en ligt aan de voet van de berg Castellet. Kleine

straatjes, lokale restaurants, wekelijkse markten en een

vriendelijke sfeer zijn enkele van de kenmerken van dit

dorp. Nabijgelegen Montroy en Turis zijn traditionele,

kleine steden, ideaal voor mensen die op zoek zijn naar

een landelijk toevluchtsoord met volop mogelijkheden

voor wandelingen en wandelingen in de natuur. Het

gebied is omgeven door glooiende velden en heuvels,

met boomgaarden met fruitbomen. Montserrat, Montroy

en Turis liggen allemaal op ongeveer 30 minuten van het

strand en de stad Valencia, en de prachtige lagune en

het natuurreservaat L'Albufera.

“Het glooiende landschap van Turís
met zĳn typisch Valenciaanse landerĳen
vol sinaasappel-, perzik-, amandel- en
olĳfboomgaarden en wĳngaarden heeft
mĳn hart gestolen. Het is hier heerlĳk
wonen en slechts een half uur van het
vliegveld en de drukte van de stad. Het
is fantastisch om je eigen fruitbomen
en een stuk grond te hebben om van te
genieten. Ik hou ook van de vele
wandelroutes met verborgen pareltjes
van de natuur, en in de dorpjes rondom
is er altĳd wel een gezellig terras voor
een drankje en een tapa waar je kunt
genieten van het Spaanse leven onder
vriendelĳke locals.”

Antoinette Brand – Sales Executive
HomeEspaña
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Eigenschappen van grote waarde, een levendige

gemeenschap en een directe metrolijn naar de stad

Valencia; de populaire stad Lliria vinkt al die vakjes

aan. Lliria, een van de grotere steden in de regio

Valencia, beschikt over alle lokale faciliteiten en

voorzieningen die u nodig heeft, en heeft ook directe

toegang tot het platteland. De verbinding met het

charmante dorpje Olocau is spectaculair, met

wandelroutes en een goed fietspad dat leidt naar de

naburige bergen van Sierra Calderona. Andere

populaire, lokale dorpen in de omgeving zijn

Vilamarxant, Pedralba en Naquera, voor kopers die op

zoek zijn naar gemakkelijke toegang tot de natuur en

buitenactiviteiten. Dit is een geweldig gebied om te

verkennen voor aantrekkelijke villa's met privétuinen

en zwembaden in een rustige, landelijke omgeving.

Lliria • Vilamarxant • Olocau • Pedralba • Naquera

“Als u op zoek bent naar een idyllisch Spaans stadje dat
vrĳstaande villa's biedt met veel grond en een goede prĳs-
kwaliteitverhouding, dan is Pedralba de plek voor u. Er zĳn
tal van mogelĳkheden om uit eten te gaan en te drinken,
waarbĳ Sardis dé plek is voor Paella Valenciana en de
Polideportivo voor een G&T in de zon. Er zĳn wandelingen
en wandelroutes die kilometers ver gaan, paardenstallen
voor paardrĳden, tennis- en padelbanen en een half
Olympisch openbaar zwembad. Binnen een altĳd
groeiende expatgemeenschap vind je gemakkelĳk nieuwe
vrienden. Als je je echter moedig voelt en liever wilt
integreren met de Spanjaarden, dan zullen ze je met open
armen uitnodigen!”

Rory Crisp – Sales Executive
HomeEspaña
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Liliana, een 50-jarige hondentrainer, is

dolblij met haar landelijke villa in de

buurt van de stad Llíria, waar ze in

januari 2021 met haar vier honden

intrekt.

Ze besloot het pand in september

2020 te kopen nadat haar

HomeEspaña-agent haar virtueel

rondleidde - terwijl ze thuis was in het

VK. Kort daarna verkocht Liliana haar

rijtjeshuis in Northamptonshire en kon

ze voor Kerstmis verhuizen naar

Spanje.

"Het begon allemaal toen ik op een

dag wakker werd en me realiseerde

dat ik niet oud wilde worden in het

VK!" vertelt Liliana, die de Spaanse

nationaliteit heeft maar 22 jaar in het

VK heeft gewoond.

“Ik heb een Engelse vriend die in de

buurt in L'Eliana woont en hij heeft het

gebied aanbevolen. Ik vond

HomeEspaña via internet en kwam

begin september 2020 drie dagen

naar buiten om samen met hen

woningen te bekijken. We konden een

van hen - mijn toekomstige huis - niet

bekijken voordat ik terugkeerde naar

het VK omdat er huurders in zaten.

Dus Rory, mijn agent van het kantoor

van HomeEspaña in Valencia, stemde

Mijn pels ooit in het landelijke Valencia!

ermee in om een virtuele rondleiding

voor me te doen zodra het leeg kwam te

staan. En de rest is geschiedenis.”

Het is een hondenleven

Voorafgaand aan haar reis had Liliana

ook contact opgenomen met een

pension in de stad Llíria, die haar

uitnodigde om werkmogelijkheden te

bespreken. "Gelukkig konden ze me wat

werk als trainer aanbieden, aanvankelijk

alleen in het weekend vanwege Covid-

beperkingen, maar het is een begin."

Liliana maakte op 18 december 2020 de

grote verhuizing naar Spanje.

Ze kon bij de kennels logeren, voordat

ze eind januari de sleutels van haar

nieuwe huis kreeg. Ze bracht drie

honden mee uit het VK, maar heeft

sindsdien een vierde geadopteerd!

Ze kon niet gelukkiger zijn met haar villa,

waarvoor ze 115.000 euro betaalde in

plaats van de vraagprijs van 119.000

euro. Het pand met drie slaapkamers ligt

op 25 minuten lopen van het centrum

van Vilamarxant, een traditioneel dorp

met restaurants en basisvoorzieningen.

Llíria, dat op minder dan een uur met de

metro van het stadscentrum van

Valencia ligt, ligt op 10-15 minuten

rijden.

Sinaasappels en Citroenen

"Het vinkt elk vakje aan", zei Liliana.
“Het is niet al te groot, maar staat op
een groot perceel met een zwembad,
terras en sinaasappel- en
citroenbomen. Er is een prachtig
uitzicht op bergen aan de voorzĳde en
een nationaal park aan de achterzĳde.
Ik heb drie directe buren, die Spaans
zĳn, maar we zĳn niet te dicht bĳ
elkaar. En ik heb een geweldig
landschap voor de deur om de honden
uit te laten.'

Liliana lĳkt haar idyllische levensstĳl te
hebben gevonden en is HomeEspaña
dankbaar, die haar tĳdens het
aankoopproces en daarna heeft
geholpen. "Ik heb niets slechts te
zeggen over HomeEspaña," zei ze. “Ze
waren geweldig, van begin tot eind. Als
er tĳdens het proces een klein
probleem was, was het team altĳd
bereikbaar voor hulp. En ze hielpen bĳ
het vinden van vakmensen voor het
werk dat ik moest doen, waaronder een
elektricien voor het opnieuw bedraden
en iemand om een binnenmuur te
verwĳderen.”

Gefeliciteerd Liliana, we hopen dat jĳ
en je honden genieten van je nieuwe
huis!

Eén virtuele bezichtiging was genoeg voor Liliana Napoletano Hernandez om te weten dat ze haar

perfecte huis op het platteland van Valencia had gevonden.
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Casinos • Domeño

Als u nog verder naar het westen gaat, zult u

fantastische waarde-eigendommen kunnen vinden,

vaak met land en privézwembaden. Wees niet verbaasd

om villa's met 3 slaapkamers te vinden voor veel lagere

prijzen dan u zou verwachten. Dit gebied is het bekijken

waard als u geïnteresseerd bent in het kopen van een

tweede huis onder de Spaanse zon. Het huis van de

gesuikerde amandel, Casinos, wordt omringd door de

amandelboomgaarden, en de hoofdstraat van de stad

bestaat uit verkopers van gesuikerde amandelen en

kleine winkeltjes die verband houden met de

amandelindustrie. In het voorjaar zijn de velden bedekt

met prachtige roze bloesem.

Chulilla

Als u van wandelen houdt, is het bergdorp Chulilla

uw ideale locatie. Dit pittoreske traditionele stadje

ligt op ongeveer een uur rijden ten noorden van

Valencia en biedt tal van lokale restaurants en cafés

en is ook de belangrijkste attractie voor liefhebbers

van rotsklimmen. Met meer dan 800 routes is Chulilla

een van de beste klimgebieden van Spanje. De

kalkstenen kloof gevormd door de Turia-rivier is

gewoonweg verbluffend. In het dorp zelf vindt u

charmante, traditionele herenhuizen, vaak met een

prachtig uitzicht op de omliggende bergen.

“Ik hou van de manier van leven in
Valencia. Het is er veilig en relaxed, de
lucht is overwegend blauw en het bier
staat altĳd koud! Het dorp Montserrat
biedt de kans om in een typisch
Spaans dorp te wonen tussen lokale,
vriendelĳke Spanjaarden die op de
Spaanse manier leven. Het dorp zelf
heeft veel te bieden, maar je hebt ook
gemakkelĳke toegang tot fietspaden
en wandelingen, waarbĳ je kunt
genieten van het adembenemende
platteland van Valencia, watervallen en
zoetwatermeren, ideaal om te
zwemmen in de hete zomermaanden.”

Andy Rowland – Sales Executive
HomeEspaña
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Valencia Stad

Valencia is de op twee na grootste stad van Spanje en is

de afgelopen tien jaar enorm in populariteit gegroeid

onder expats. Deze bruisende Spaanse stad trekt zowel

toeristen als kopers uit het buitenland die graag op een

locatie zijn die alles biedt. Hier vindt u stranden, talrijke

groene parken, fietspaden, prachtige historische

buurten, een goed aanbod van internationale scholen,

fantastische gastronomie en alle uitstekende moderne

faciliteiten die u in een grote stad mag verwachten.

En vergeet niet het jaarlijkse festival Las Fallas, in maart:

het unieke traditionele feest van Valencia, met een

stadsbrede openluchttentoonstelling van kleurrijke

standbeelden, straatfestiviteiten en parades, en

indrukwekkende vuurwerkshows. De lokale bevolking

houdt van feesten! In Valencia zul je je niet snel vervelen.

Veel buitenlandse kopers investeren in populaire buurten

zoals de oude stad, Ruzafa en het kleurrijke voormalige

vissersdorp El Cabanyal, dat aan de kust ligt en nu deel

uitmaakt van de steeds groter wordende stad.

Estivella • Gilet

Ben je graag landelijk gelegen, maar wil je ook snel en

gemakkelijk naar het strand? Estivella en Gilet zijn

goede opties om te verkennen voor kopers die het

beste van twee werelden willen. Hier vindt u mooie

villa's verscholen in de groene heuvels, met een

prachtig uitzicht, en toch op slechts een klein

kwartiertje rijden van de kust.

“Ik vind het heerlĳk om in Valencia City
te wonen vanwege het compacte
formaat, vergelĳkbaar met Dublin, waar
ik vandaan kom. Er zĳn veel
hoogtepunten om hier te wonen,
waaronder de rivier door de stad die is
omgebouwd tot een groen wandelpad
met atletiekbanen en sportfaciliteiten,
het strand dat op slechts 10 minuten
rĳden ligt en tot slot de overvloed aan
bars, cafetaria's en restaurants waar je
kunt het hele jaar door buiten eten en
drinken. Geen wonder dat de vraag om
hier te komen zo groot is.”

Kieran Byrne – Owner/CEO
HomeEspaña
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Picassent

Picassent is een grote stad met bijna twintigduizend

inwoners. De uitstekende verbinding met het openbaar

vervoer en de afstand tot de stad Valencia hebben van

Picassent een ideale locatie gemaakt om waardevolle

eigendommen te vinden en toch binnen woon-

werkafstand te zijn. Op het omliggende platteland

verbouwen de lokale boeren sinaasappelbomen. Net als

de meeste andere grotere steden in de regio Valencia,

organiseert de stad jaarlijks tal van traditionele festivals,

religieuze processies, marktdagen en vuurwerk.

Chiva is een stad aan de voet van 'La Loma del Castillo',

een strategisch punt met een fantastisch uitzicht over de

regio Valencia, helemaal tot aan de zee en de bergen. Als

u een natuurliefhebber bent, wordt u verwend in Chiva,

met volop mogelijkheden om schoonheidsplekken zoals

watervallen en natuurlijke bronnen te bezoeken.

Gelegen tussen het Sierra de Chiva-gebergte en "El Pla

de Quart", ligt vlakbij Cheste. In tegenstelling tot zijn

buurman Chiva, is het dorpsterrein van Cheste relatief

vlak. De lokale economie is van oudsher gebaseerd op

droge landbouw (wijnstok, johannesbrood, olijf). In de

afgelopen jaren en na druppelirrigatie hebben lokale

boeren echter citrusgewassen aan de mix toegevoegd.

De stad heeft een van de oudste landbouwcoöperaties in

Spanje, 'Cheste Agraria', die een selectie van heerlijke

wijnen produceert (voornamelijk verkregen van de

Alexandrijnse Muscat-variëteit).

Chiva • Cheste • El Bosque Golf Club

Met de nabijheid van de stad Valencia, geeft dit

gebied u het voordeel om te genieten van de rust

van het binnenland terwijl u toch dicht bij de stad

bent. Voor veel kopers is dit gebied vooral

aantrekkelijk door de aanwezigheid van El Bosque

Golf Club. Omgeven door mediterrane vegetatie, is

het een van de mooiste golfbanen van Valencia.

“Wat is er niet leuk aan Valencia? Het is
mooi, warm en vol geschiedenis en cultuur.
Ik hou van wandelen langs de Turia-tuinen,
een bezoek brengen aan de Stad van
Kunsten en Wetenschappen of een van de
vele stranden. Op het strand van
Malvarossa vindt u geweldige bars,
restaurants en mĳn favoriete club, Marina
Beach Club, de ideale plek om te
ontspannen, van het uitzicht te genieten,
van muziek te genieten en een drankje of
twee te drinken.”

Aaron Chaucer – Telesales

HomeEspaña
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Alberic • San Cristobal

Alberic is een stad op 40 minuten rijden van het

stadscentrum van Valencia. Hier vindt u alle

voorzieningen, winkels, bars en restaurants. Er is ook

een ziekenhuis en verschillende medische centra in de

buurt, en een treinstation met directe verbindingen

naar het stadscentrum van Valencia. Als u liever

onroerend goed bezit in een veilige, omheinde

gemeenschap, bent u misschien geïnteresseerd in de

goed beheerde, uitgebreide urbanisatie van San

Cristobal. Veel groen, grote tuinen, privézwembaden

en de beveiliging van bewakers voor gemoedsrust.

Ik woon graag in het centrum van
Valencia. Het is een echte luxe om op
loopafstand te zĳn van zoveel geweldige
winkels, pubs en restaurants, maar
zonder het gevoel te druk of overvol te
zĳn. Valencia is een grote stad, maar op
de een of andere manier heeft het zĳn
kleine stadsgewoonten behouden, wat
erg leuk is voor een buitenlander zoals ik.
Als zelfverklaarde golfverslaafde ben ik
ook erg trots om te zeggen dat Valencia
gezegend is met een aantal topbanen.
Foressos is de goedkoopste optie voor
reguliere golf, maar als u uzelf wilt
trakteren, zĳn er vier golfbanen op
kampioenschapsniveau binnen 45
minuten van de stad. Mĳn favoriet zou
waarschĳnlĳk El Saler zĳn, hoewel
Galiana Golf misschien wel de meest
spectaculaire is.

Tony Little – OfficeManager
HomeEspaña
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Pobla de Vallbona • L’Eliana • Betera

Populair bij veel expats, vooral degenen die op zoek

zijn naar een meer 'stedelijk' gevoel en dicht bij

Valencia zijn, zijn de gebieden Pobla de Vallbona,

L'Eliana en Betera om vele redenen aantrekkelijk. Een

van de belangrijkste voordelen is de gemakkelijke en

snelle toegang tot het stadscentrum, via de metro.

Verder zijn er veel goede particuliere en internationale

scholen in de buurt en is er een geweldige golfbaan in

de buurt genaamd "El Scorpion". Het gebied heeft tal

van aantrekkelijke urbanisaties, vrijstaande villa's met

privézwembad en nieuw gebouwde herenhuizen.

Wonen in La Cañada is perfect voor mĳ
sinds ik mĳn kleine jongen heb. Wonen zo
dicht bĳ het natuurreservaat en het bos
van La Vallesa, maar toch op slechts 12
km rĳden (of met de metro) van het
stadscentrum van Valencia, geeft je echt
het beste van twee werelden. La Cañada
en het nabĳgelegen L'Eliana zĳn extreem
populaire buurten onder jonge
professionals en hun families, omdat hier
enkele van de beste Spaanse en
internationale scholen zĳn gevestigd.”

Sophie Howells – Valuation Manager
HomeEspaña
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Lliria | €165,000

HomeEspaña heeft geholpen meer dan 4.000 klanten vinden van

een huis aan de Costa Blanca in de afgelopen 19 jaar. Wij hebben

woningen variërend van een-bed appartementen aan het strand tot

luxe fincas op het platteland. Wij zullen bij u zijn bij elke stap van de

weg. Het vinden van uw droomhuis, begeleiden u door het proces, en

zorgen voor een vlotte, veilige aankoop.

Welcome to Spain
Prijzen en beschikbaarheid zijn correct op het moment van publicatie, maar prijzen

veranderen en eigendommen verkopen snel, dus kijk op de website voor actuele informatie.

7 bedroom Villa 4 bedroom Villa 4 bedroom Villa

4 bedroom Villa 2 bedroom Villa 3 bedroom Villa

Verkopen van huizen

in Spanje
Sinds 2002
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Call: (+34) 960 590 050 · valencia@homeespana.com · www.homeespana.com

Showrooms in: La Zenia | Los Dolses | Denia | Benidoleig | Valencia


