
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. OCCIDENTAL) 
 
VALÈNCIA 
Anem a intentar cobrir 2 aspectes amb aquesta ciutat: Com arribar per embarcar per a aquells passatgers 
que iniciïn aquí el seu creuer i que visitar per aquells creueristes que realitzen una escala en el seu creuer. 
 
PELS PASSATGERS QUE INICIÏN A VALÈNCIA EL SEU CREUER: 
Arribada amb tren: s'arriba a l'única estació de València, que és València Terme. Per anar fins al port es 
pot fer en taxi, que tenen la parada sortint pel costat esquerre de l'estació i que no resulta car en estar el 
port bastant a prop, a més de la comoditat en anar amb maletes, uns 6-8 euros. L'altra opció és l'autobús 
nº 19, que es pren sortint per la porta principal de l'estació a la dreta i que ens portarà fins a la parada Dr. 
JJ. Domini-Port, que és l'entrada principal al port. 
 
Arribada amb avió: el millor és en taxi, el cost no hauria de ser més de 25-30 euros. L'altra opció seria el 
Aerobús fins al centre i allí un taxi fins al port, el aerobús uns 3 euros per persona més el taxi… cal valorar 
que interessa més. 
 
També podem prendre la nova línia 5 del metre que arriba bastant prop del port, però haurem de caminar 
un bon tros fins al port amb l'equipatge. 
 
Arribada amb autobús: s'arriba a l'estació d'Autobusos de València, l'única, i seria molt semblat a 
l'arribada amb tren, o taxi o autobús, que es pren en la parada Ricardo Micó/Menendez Pidal, darrere de 
l'estació fins a la ja nomenada parada Dr. JJ. Domini-Port. 

 
Arribada amb cotxe 
particular: Si arribeu pel 
nord, el millor és sortir a 
València Oest i seguir els 
cartells indicatius cap al Port, 
si ho feu des del sud abans 
d'entrar en València seguiu 
els cartells que indiquen Port, 
i si arribeu des del centre 
preneu la sortida 351 i seguiu 
els cartells que indiquen Port.  
 
El cotxe es pot deixar en el 
pàrquing que hi ha just 
darrere de la terminal de 
Trasmediterránea, uns 65 
euros la setmana. Important: 
cal deixar les claus per si hi 
hagués una emergència. 
 
PER SI COINCIDEIX 
Si el creuer és a l'agost cal 
estar atent a la possible 

coincidència amb el Mundial de Fórmula 1 per evitar problemes d'arribar al port, i com les dates poden 
variar, sempre millor assegurar-se.  
 
 



 

EL PORT I LA SEVA TERMINAL DE CREUERS 
La Terminal es va inaugurar al juny de 2003, construïda per Trasmediterránea en el Moll de Ponent. 
Disposa de totes les facilitats per als passatgers de creuers i de línies regulars que uneixen València amb 
les Balears i Itàlia.  
 
VISITA PER LLIURE PER CREUERISTES QUE FAN ESCALA O PER ABANS O DESPRÉS DEL 
CREUER 
Aconsellable passejar per l'antiga llera del Riu Turia, on destaca la Ciutat de les Arts i les Ciències. Per 
arribar des del port es pot fer amb l'autobús 19 baixant en la parada Menorca/Av. de França, just davant 
del Corte Inglés o prendre un taxi. També es pot arribar caminant seguint l'Av. del Port fins al carrer 
Serraria, continueu cap a l'esquerra i arribareu a l’Oceanogràfic. Seguint l'antiga llera del riu recorrem 
jardins que ens porten a la porta de les Torres de Serrano, que ens situa en el centre històric de la ciutat. 
És obligat contemplar la multitud d'edificis que destaquen per la seva arquitectura. Arribarem a la Plaça de 
la Verge i a la de la Reina, on trobem la Catedral i el Miguelete. Si ja es coneix la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, l'autobús nº 4 ens porta fins a la Plaça de la Reina per iniciar la visita del centre històric. Edificis 
importants són l'Estació de renfe, la Plaça de Toros, sense oblidar el Museu Faller, on es guarden els 
“ninots” indultats de la “cremà”. 
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