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IZVLEČEK:
VPLIV TURIZMA NA RAZVOJ REGIJE VALENCIA
Turizem v provinci Valencia, je postal pomembna panoga v devetdesetih letih 20. stoletja.
Valencia je takrat pričela bolj intenzivno graditi infrastrukturo za razvoj turizma. Vrh je
razvoj dosegel leta 2007, po tem pa se je rast umirila. Leta 2009 je viden celo močan upad, ki
ga povezujemo s svetovno gospodarsko krizo. Turizem v provinci pa ni omejen le na
določeno sezono, temveč je pomemben vir sredstev skozi celo leto. Zaradi ugodnega
podnebja in naravnih danosti je pomemben zdraviliški turizem in turizem na kmetiji v zaledju
province. Pomembno je omeniti še pomen kongresnega turizma in golf igrišč, ki nastajajo
zaradi vse več turistov s tovrstnimi željami. Prireditev America’s Cup je botrovala močnemu
porastu navtičnega turizma. Pomemben vir dobička so danes še festivali, prazniki, športne
prireditve, zabaviščni parki in mnoge turistične znamenitosti. Turizem povzroča različne
pozitivne (zaposlitvene možnosti, preprečevanje izseljevanja iz zaledja) in negativne
(onesnaževanje okolja) učinke na okolje in na prebivalstvo.

Ključne besede: Valencia, turistična geografija, učinki turizma

ABSTRACT:
THE IMPACT OF TOURISM ON THE DEVELOPMENT OF THE
VALENCIAN REGION
Tourism in the Valencian province has become an important part of economy in the 90s. It
was not until then that Valencia started building all the infrastructures. The development of
tourism peaked in the year 2007. The growth slowly fell after that. We cannot classify the
tourism in Valencia as a seasonal but as a year-round tourism. Due to the Medditeranean
climate and natural resources, two very important types of tourism are also health tourism and
farm tourism. Additionally, there is also the importance of congress tourism and golf courses
that has to be mentioned. Golf has spread immensely because of customers' wishes. The
geographical location on the Mediterranean coast and America's cup in 2007 influenced the
growth of nautical tourism. Guests mostly visit Spanish traditional festivities, cultural
heritage, sport events, amusement parks and public holidays. Tourism is important and has
brought a lot of positive impacts (opportunities to employ people, stop the emigration from
the countryside) on the whole region. But we should not forget the pollution in the
environment and many other negative results.

Key words: Valencia, geography of tourism, impacts of tourism
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1. UVOD
Španija je raznolika dežela. Prevzame te z jezikom, kulturo in odprtostjo ljudi. Na mojo
odločitev, da diplomsko delo pišem v Španiji, je vplivalo več dejavnikov – želja po tujini,
španskem jeziku, španski kulturi, želja po zaposlitvi v turizmu ter popotovanja po Španiji
tekom celotnega študijskega obdobja.
Comunidad Valenciana1 je po površini večja od Slovenije (23.255 km2), a predstavlja le
4,6 % površja celotne Španije. Za potrebe diplomskega dela sem si izbrala eno izmed treh
provinc2 avtonomne skupnosti, in sicer osrednjega, tj. Valencia, z glavnim mestom Valencia3.
Španska turistična zveza je v svojem prispevku, objavljenem na youtube.com in na tujih TV
postajah leta 2009, Valencio označila kot mesto, polno različnih zgodb. Prispevek je
namenjen turistom, iz njega pa je razvidno, kakšno podobo province poskušajo ustvariti in s
čim želijo pritegniti turiste. V opisu je predstavljeno »popotovanje« v tisočletno zgodovino –
mišljeni so muzeji, stari del mesta in rimski ostanki, ki jih je mogoče najti po celotnem mestu.
Valenčani so ponosni na svoji dve atrakciji – L'Oceanogràfic in Bioparc. Gre za dva živalska
vrtova. V L'Oceanogràficu je mogoče videti številne morske živali, ki so razdeljene glede na
morja po svetu. Bioparc pa predstavljajo kot sodobni živalski vrt, kjer se živali po parku
prosto gibljejo. Znamenite arhitekturne stvaritve arhitekta Calatrave, zgradbe v obliki morskih
školjk in muzeji v teh zgradbah, so pomemben del turistične ponudbe Valencie (Incredible,
but true VLC, 2013).
Mesto je preplet starega, še rimskega jedra in novega, postmodernega sloga. Svetovno znane
arhitekturne stvaritve arhitekta Santiaga Calatrave nas spremljajo tako v starem kot v novem
delu mesta. Calatrava v svoja dela vnaša tradicionalni lasni vložek (kot motiv), značilen samo
za provinco Valencio, ne glede na to, kje na svetu gradi.
Turizem je zelo pomembna gospodarska panoga v provinci, saj ustvarja številna delovna
mesta. Provinca se je zaradi potreb turizma tudi zelo spremenila. V zadnjih letih se je zgradilo
veliko turistične in prometne infrastrukture – gradile so se nove stanovanjske in hotelske
soseske, sejmišča, kongresne dvorane, golf igrišča … Gradnja se je zaradi krize ustavila,
vendar se bo, takoj ko si Španija nekoliko opomore, nadaljevala.
Turizem prinaša tako pozitivne kot negativne učinke na okolje. Najpomembnejši pozitivni
učinek za prebivalstvo so delovna mesta in izboljšane prometne povezave po celotni provinci.
Z različnimi ukrepi se regionalna vlada trudi omejiti izseljevanje iz zaledja ter opuščanje
kmetovanja. Golf igrišča, mestni in naravni parki pa so pomembni za rekreacijo prebivalstva
ter za nova delovna mesta.

1

Comunidad Valenciana oz. v lokalnem jeziku »Comunitat Valenciana« je ime za avtonomno skupnost. V
nadaljevanju uporabljam ime »Comunidad Valenciana«. Poimenovanje je v španščini oz. »castellano«.
2

Provinca Valencia je eden izmed treh delov Comunidad Valenciane.

3

Valencia je glavno mesto province Valencia. V diplomskem delu uporabljam poimenovanje »mesto Valencia«.
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Vsekakor pa je masovni turizem prinesel tudi mnoge negativne učinke na okolje. Največji
problem je prekomerna poraba vode zaradi turizma – predvsem problematična so številna golf
igrišča. Največje pristanišče v Španiji, ki je zgrajeno globoko v morje, vpliva na spremembo
morskih tokov – danes se srečujejo na eni strani z akumulacijo peska, na drugi pa z
izpodjedanjem morske gladine. Za Valenčane je turizem sicer pomemben vir dohodka, vendar
pa se v času festivalov in vrha turistične sezone življenje v Valencii tudi zelo podraži.
Investitorji, ki želijo graditi in širiti turistično ponudbo so naleteli na neodobravanje ekologov.
V devetdesetih letih, ko je Valencia pospešeno gradila infrastrukturo, okoljska zakonodaja ni
bila tako stroga. Po letu 2010 so okoljsko zakonodajo spremenili in omejili posege človeka v
naravo. Na vidnejše rezultate omejitev pa bomo morali še nekoliko počakati.

2

2. NAMEN, CILJI, DELOVNE HIPOTEZE IN METODE
DIPLOMSKEGA DELA
2.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je na podlagi pregledane literature, razpoložljivih podatkov in
terenskega dela predstaviti in ovrednotiti vpliv turizma na razvoj obravnavane regije, to je
province Valencia.

Cilji diplomskega dela so:
· predstaviti zgodovinski oris province;
· predstaviti fizično- in družbenogeografski oris regije oz. province;
· navesti naravne in družbene pogoje za razvoj turizma;
· predstaviti tipe turizma v provinci;
· ovrednotiti pomen turizma v provinci;
· ugotoviti učinke turizma na okolje.

2.2. DELOVNE HIPOTEZE
Na začetku preučevanja zastavljene teme so bile postavljene naslednje hipoteze:
· masovni turizem je regijo oz. provinco zelo spremenil;
· turizem je prinesel veliko novih delovnih mest;
· turistični razvoj je povezan z odprtjem letališča za nizkocenovne prevoznike;
· v Valencio turisti pripotujejo po večini brez posredovanja potovalne agencije.

3

2.3. METODE DELA
Začenši z dispozicijo oz. vnaprej pripravljenim načrtom za raziskovanje, kjer so bili
opredeljeni cilji raziskave, sem se podala na raziskovanje v Valencio. S postavljenimi
hipotezami in opredeljenimi cilji sem se lotila teoretskega raziskovanja, ki sem ga v
nadaljevanju diplomskega dela podkrepila z empiričnim delom. Na koncu sem podala
rezultate raziskave in sklep.
Delo je bilo tako kabinetno kot terensko.
· V sklopu kabinetnega dela sem podatke za svoje delo pridobivala iz različne literature:
turističnih vodičev, strokovnih in znanstvenih člankov ter strokovnih knjig. Uporabila
sem učbenike, ki so bili izdani na Fakulteti za geografijo in zgodovino v Valencii.
Podatke sem pridobila na več ustanovah v Valencii – na Statističnem uradu, Uradu za
turizem, Generalitat Valenciani, po hotelih in turističnih agencijah – jih obdelala in
dobljene informacije prikazala v grafih. Nikakor pa ne morem mimo spletnih virov.
Splet mi je bil v veliko pomoč, saj se na njem nahajajo najnovejši podatki. Izogibala
sem se starejšim virom, saj se panoga, o kateri sem pisala diplomsko delo, naglo
razvija in spreminja.
· Terensko delo je potekalo vsakodnevno – ekskurzije, raziskovanje mesta, opravljanje
anket in intervjujev (v Sloveniji in v Valencii), pogovori z domačini … V veliko
pomoč so mi bile mnoge eksurzije, ki so bile organizirane s strani zgodovinarjev in
geografov na Fakulteti za geografijo in zgodovino. Prav tako ne morem mimo
anketiranja v hotelih, kjer me je zanimalo, zakaj so se gostje odločili za Valencio in
kako so našli ponudbo. Med bivanjem sem opravila več intervjujev z domačini, ki so
mi podali mnenje, me usmerili in dajali navodila. Na razgovor sem se podala v mnoge
agencije, na letališče, v pristanišče, na urade, na turistične agencije po Sloveniji ...
Veliko zanimivih iztočnic sem pridobila tudi na govorilnih urah, predavanjih in na
sami ulici.
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3. KRATKA ZGODOVINA PROVINCE VALENCIA
3.1. STARI VEK
Prve omembe, ki pričajo o poseljenosti območja Valencie, segajo v prazgodovino. Celotni
Iberski polotok je bil poseljen z iberskimi plemeni. Dokazi, ki pričajo o poseljenosti območja,
so slike v jamah – slike živali na stenah iz različnih obredov (Baides Bris et al, 2001, str. 38).
Ni pa prišlo do nastanka neke državne tvorbe. V 11. stoletju pr. n. št. so polotok poselile
napredne civilizacije, najprej Feničani, nato Grki in Kartažani (Svetovni popotnik Španija,
2010, str. 47). Feničani so na valenčanska tla prinesli novo obrt – lončarstvo. Keramični
izdelki iz valencijskih tal so kmalu postali znani po vsem Mediteranu. Valencia je preko
feničanskih kolonij po Mediteranu začela trgovati in mesto je pričelo pridobivati na vplivu.
Mestece »Saguntum«, danes »Sagunt«, 10 km severno od mesta Valencie, je bilo pomembna
kolonija grške polis Zakinthos. Ustanovljena je bila v 6. st. pr. n. št. Grki so na območje
prinesli novo kulturo in nov gradbeni slog. Zanje najpomembnejši del Iberskega polotoka je
predstavljal del Huelve (JZ del Andaluzije), saj so od tam po reki v notranjost vodile poti
(Domínguez-Monedero, 2006, str. 445–447).

Slika 1: Rimski ostanki v Valencii

Vir: Patricija Vrešak, 2013
Slika 1 prikazuje ostanke iz rimskega obdobja. Videti jih je mogoče po celotni provinci.
Nekateri med njimi so kot ta v središču mesta (Slika 1) zavarovani s steklom, po katerem je
mogoče hoditi.
5

V 2. stoletju pr. n. št. je območje prišlo pod višjo upravno tvorbo. Rimljani so v Valencio
vkorakali preko Severne Italije in Kampanije. Valencia, eno izmed najstarejših mest v Španiji,
je svoje ime dobila v času rimske kolonizacije, in sicer »Valentia Edetanorum«. Hispanio so
osvajali zaradi strateških in ekonomskih razlogov. S Kartažani, ki so imeli južneje od
Valencie svojo kolonijo, Novo Kartageno, so zanetili punske vojne. Po rimski zmagi so na to
območje naseljevali upokojene legionarje. Rimljani so prinesli novo upravno ureditev,
romanski jezik in napredek v gospodarstvu. Mesta so se začela povezovati s cestami, gradili
so terme, akvedukte. Španija (za Rimljane »Provincia Hispania«), je predstavljala deželo
žitaric, vina in olivnega olja. Pomembna pa je bila za nove sužnje in gladiatorje (Bratož,
2007, str. 55–57). Rim je ohranjal odlične vezi med novimi prebivalci Rima, zavezniki so
postali preko številnih pogodb, zavez in paktov. Proces romanizacije je precej bolj spremenil
podobo španskega življenja kakor pred tem grška in feničanska kultura. Razlika med njimi je
v tem, da so majhne postojanke, kolonije, za Grke in Feničane predstavljale vez med matično
državo in kolonijo, medtem ko so Rimljani v kolonije prenesli tudi svoj način življenja
(Baides Bris et al, 2001, str 38–42).

Slika 2: Maketa Valencie v času rimskega cesarstva

Vir: SIAM – Ajuntament de València (Avtor: Patricija Vrešak, 2013)

Prvi naseljenci niso poselili obale, temveč obrežje reke Turie. Mesto so obdali z obzidjem,
zgradili forum in terme. Ostanke rimskega imperija na tleh Valencie je možno videti po vsem
mestu in so za turiste posebej označeni in razsvetljeni. Možen je tudi ogled muzejev, ki
odlično prikazujejo (posnetki, vizualizacije) nastanek mesta in življenje v njem.
Rimljani so pustili novo pisavo, ki je zamenjala prejšnji feničanski klinopis, in pospešili
trgovanje. Hkrati pa je obdobje pomembno zaradi rasti mest, novosti v gradbeništvu in
kulturi.
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3.2. SREDNJI VEK
V srednjem veku so na Iberski polotok začela vdirati nova ljudstva in s tem tudi nova kultura
ter religija. Po padcu Rimskega imperija 476. leta so v Valencio prišli Vizigoti. Prebivalstvo
je moralo sprejeti novo državno ureditev in tudi višje davke. Precej prebivalstva je situacija
prisilila, da so se preselili (Zgodovina Valencie, 2012). Družba se je prestrukturirala in prišlo
je do nove družbene ureditve – prehod iz sužnjelastništva v fevdalni sistem in pojav novega
sloja: kmeta. Velike rimske latifundije so zasedli Vizigoti, in sicer plemstvo ter duhovščina.
Družbeno privilegiran sloj in mesta so postala krščanska, na odročnih vasicah se je skozi
obdobje ohranila antična kontinuiteta (Lopez, 1969, str. 78–81). Vizigoti so na španska tla
prinesli in veliko prispevali k družinskemu pravu – zaščita lastniških pravic poročenih žensk,
ki se je nadaljevala skozi celotno zgodovino Španije (Peršič, 2008).
Iz Afrike je na Iberski prostor istočasno vdrla nova sila – Mavri4. V 8. stoletju je bil polotok
skoraj v celoti pod njihovo nadoblastjo, s središčem v Andaluziji. Pred seboj so preganjali
Vizigote in na ta način krščanstvo ter prinašali svojo islamsko kulturo. Sredi 8. st. so prišli do
Pirenejev (njihov cilj je bila tudi Francija), vendar so bili tu 732. leta poraženi. V 10. st. so
dosegli svoj višek, ko so osvojili skoraj celoten Iberski polotok s sedežem v Cordobi.
Mavri so v Španijo prinesli novosti v gradnji. Na že zgrajene zgradbe so vnesli mozaike in
islamske ornamente. Danes so nekatere izmed preurejenih palač še posebej obiskane
(zaragoška Aljaferia, cordobska Mezquita, sevilski Alcázar, granaška Alhambra) in so znane
po vsem svetu. Muslimanske vplive najdemo na valencijskih zgradbah v starem mestu
(cerkve, La Lonja de la Seda).
Karta 1 na naslednji strani s sivo barvo prikazuje območje današnje Španije, ki je padlo pod
mavrsko nadoblast.
Karta 1: Mavri na Iberskem polotoku med 929 in 1031

Vir: Mavri na Iberskem polotoku, 2001

4

Mavri so bili berbersko ljudstvo iz Severne Afrike. V 7. st. so se spreobrnili v arabsko vero. Ime izhaja iz
imena njihove državne tvorbe »Mavretanije«, ki je v 1. st. pod vodstvom Oktavijana padla pod rimsko nadoblast.
Rimljani so s tem imenom poimenovali vse domorodce v Severni Afriki. Nekdanja provinca danes leži v
Mavretaniji, v Alžiriji in v Maroku (Peršič, 2008).
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Cordoba, glavno mesto v novi državi, je postala mesto učenjakov – ustanovljena je bila visoka
šola znanosti (znanje iz matematike, filozofije in astronomije). V velikanski cordobski
knjižnici so hranili več kot 600.000 rokopisov. Napredek se je kazal v medicini, mesta so
dobila prve zdravnike. Po celotni Španiji so prenesli pomembno novost v kmetijstvo –
namakalno poljedelstvo in s tem pripomogli k večjemu hektarskemu donosu (Peršič, 2008).
Z novo kulturo so Mavri na Valenčane vplivali tudi pri poslikavi keramike. Začeli so
uporabljati bolj žive barve in rezljati mozaike ter izdelovati ornamente.
V 11. stoletju se je pričela ofenziva na cordobski kalifat s strani krščanskih kraljestev iz
severnih delov Španije (glej Karto 1, v rjavi barvi obarvana območja), in sicer Leona,
Kastilje, Navare, Aragona in Portugalske. Kraljesta so že leta 1085 napovedala vojno kalifatu.
Vojna imenovana »rekonkvista«5 je trajala vse do leta 1492 (Baides Bris et al, 2001, str. 44–
46).
Krščanska inkvizicija6 je 1492 obračunala s svojimi nasprotniki, med katere so sodili tudi
Židje. Cerkvena inkvizicija je zahtevala spreobrnitev v katoliško vero, kot pomemben kriterij
pa je določila pri prebivalstvu t. i. čistost krvi oz. »limpieza de sangre«. Prebivalci so morali
sprejeti vero, stare po tihem naprej niso smeli gojiti, nikakor pa tega ne bi smeli storiti njihovi
otroci. V nasprotnem primeru je inkvizicija ljudi razlastila, nagnala ali ubila. Do leta 1492 so
izgnali 13.000 prebivalcev. Od leta 1492 pa so morali iz države vsi, ki niso sprejeli katoliške
vere (Peršič, 2009).
Med rekonkvisto je Valencia kot del španskega kraljestva tudi sama postala kraljestvo.
Postala je avtonomna pokrajina v mejah, v kakršnih je kot avtonomna skupnost še danes.

3.3. NOVI VEK
Leto 1492 za Špance ni pomembno le zaradi zmage katoliške vere nad muslimansko; letnica
se uporablja kot mejnik med starim in novim vekom. Novi vek se prične z osvajanjem
Novega sveta. K dobremu finančnemu stanju Španije sta pripomogla bogastvo in vojni plen.
Tako je lahko organizirala osvajalne pohode.
Ekspanzionistična politika po Latinski Ameriki je prinesla veliko slabega domorodcem.
Španski konkvistadorji so po večini kruto obračunali s poglavarji in si tako podredili
5

Rekonkvista, v originalu »reconquista«, pomeni zmago krščanstva nad islamom na Iberskem polotoku. Verska
vojna je trajala tri stoletja z vmesnimi presledki. Končala se je z zasedbo zadnjega mavrskega mesta, Granade. S
poroko aragonskega kralja (Ferdinand I.) in kastiljske princese (Isabella Castillska) je Španija postala združena,
Portugalska se je odcepila v meje (kralj Alonso III.), v kakršnih je še danes. Španija s poroko ni postala enotna
država, temveč konfederacija več kraljestev (Peršič, 2008).
6

Ferdinand I. Aragonski sicer ni bil nikoli nenaklonjen judovskemu prebivalstvu, ki je živelo po getih, vendar
pa so njegovi kraljevi družini posojali veliko denarja. Cerkvena inkvizicija je na ta način prišla prav ne le
njegovi, ampak tudi drugim kraljevim družinam, da se rešijo dolgov in obresti do judovskih družin. Papež v
Španijo ni hotel posegati, zato se je inkvizicija oz. kruta dejanja nad prebivalstvom nemoteno dogajala (Peršič,
2008).
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prebivalstvo. Bogastvo so na ta način dodatno povečali. Medtem ko je bila preostala Evropa v
verskih in nasledstvenih vojnah, kmečkih uporih, se branila pred Turki ter kugo, je Španija
(tudi Portugalska) le širila svoj imperij in kolonizirala svet. S Portugalsko sta si preprosto
glede na 48. povratnik razdelili celino, medtem ko je s Francozi in Angleži glede delitve sveta
do prvih podpisov prišlo šele v 18. stoletju.
Španija je v nove dežele prinesla svojo kulturo, običaje, navade, festivale, jezik. Iz novega
sveta pa je kljub novemu fevdalnemu redu še vedno uvažala sužnje za delo na plantažah.
Prišlo je do mešanja prebivalstva, mešanja ras. Trgovina je zacvetela. Evropa je dobila nove
surovine, nove vrste hrane, Latinska Amerika prav tako.
Do španske krone so s plemiškimi porokami prišli tudi Habsburžani. Leta 1700 je Filip V.
Habsburški z dekreti provincam, podrejenim monarhijam španski kroni, dodelil več
avtonomije. Valencia je ostala še naprej v svojih mejah, obdržala je svojega monarha, jezik in
kulturo. Kasneje je bila z zakoni (Furs de València) uporaba valenciana (jezik, ki ga govorijo
Valenčani) prepovedana na javnih mestih. S prihodom Bourbonov (od leta 1717 in vladajo še
danes) je bila uvedena še močnejša centralizacija države, kot je bila pod Habsburžani
(Maiques Boira, 2011, str. 14–17).

Karta 2: Valencia v novem veku

Vir: Maiques Boira, 2011

V novem veku Valencia ni imela več obzidja, postala je prehodno mesto za trgovce iz celotne
Evrope. Tloris mesta je bil po španskih vzorcih – zvezdasti, s centrom v središču mesta, kjer
se je v večini primerov nahajala fontana s svetnikom mesta. Pomemben geografski vidik tega
časa je že začetna litoralizacija obalnega območja. Prebivalstvo se je priseljevalo v mesto na
obali, kjer si je iskalo boljših bivanjskih razmer in zapuščalo notranjost. So pa območje v
neposredni okolici Valencie posekali in posadili s sadjem ter zelenjavo za potrebe mesta.
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La Lonja, danes pomembna turistična točka pod zaščito UNESCA, je bila zgrajena v 15.
stoletju. La Lonja je bila tržnica svile. Na tem mestu se je določala cena svile in oljčnega olja
po celotni Evropi.
V 18. stoletju je Filip II. umrl brez prestolonaslednika in Valencia je izgubila svojo
samostojno kraljevino. Avtonomna skupnost takrat pade neposredno pod oblast Bourbona
Filipa V. (Štuhec, 2009).

3.4. 19. STOLETJE
Stoletje, ki ga je zaznamovala industrijska revolucija (po državah Zahodne in Srednje Evrope)
in tihe priprave na I. svetovno vojno (podpisi zavezništev, razdelitev Afrike, vojne na
Kitajskem), je za Španijo pomenilo vojne za neodvisnost in vzpostavitev absolutizma.
Stoletje je pomembno tudi zaradi osamosvojitvenih teženj podrejenih narodov v kolonialnem
sistemu. Dvig zavedanja nacije, narodnosti in jezika je prihajal vse bolj na plano. Španija je
popustila mnogim pritiskom (primer Bolivarja v Južni Ameriki7) in dodelila več pravic.
Ekonomija je rasla počasi, tujci so vlagali v interesna območja po Španiji – v Katalonijo
zaradi tekstilne industrije, v Baskijo zaradi jeklarske industrije. Večja tovarniška mesta so se
večala, saj se je prebivalstvo zaradi delovnih mest in vse večje bede na podeželju selilo v
mesta (Štuhec, 2009).
Nastal je nov sloj – delavstvo. Zaradi vse večjih potreb po trgovini se je skozi 19. stoletje
celotni Iberski polotok povezal z železniškim omrežjem. Valencia je sodila v prvi sklop
gradnje železniškega omrežja – povezava Madrida z Valencio je bila zgrajena do leta 1855
(Zgodovina Valencie, 2012). Do konca stoletja je bila država že prepredena z železnicami in
tovarnami. Španija se je seznanjala z novostmi na vseh področjih.
Mesto Valencia se je povečalo, pridobilo nove manufakture, tovarne, železnico in pristanišče.
Ekonomska rast je vplivala tudi na valencijske veleposestnike – povečali so nasade pomaranč,
vinogradov in žitaric. Mesto je številčno naraščalo (Maiques Boira, 2011, str. 88–89).
Valencia je rastla počasi, še naprej pa je najpomembnejši izvozni produkt predstavljala
keramika. V tem stoletju je Valencia dobila pristanišče, ki je povezalo Mediteran preko
valencijskega pristanišča z zaledjem Španije in z jeklom iz severnega dela.
Z vzponom nacionalizma je povezano tudi zavedanje drugačnega jezika – valenciana. Leta
1870 je jezik valenciano postal uradni jezik v provinci. Konec 19. stoletja so bile v tem jeziku
spisane prve knjige (Baides Bris, 2001, str. 188–190). Prav tako je prišlo do dviga
nacionalističnih teženj v Kataloniji, Baskiji in Galiciji (Baides Bris, 2001, str. 149–150).

7

Simon Bolivar je bil venezuelski revolucionar in politik. V zgodovini se je uveljavil kot eden izmed
najpomembnejših in najzaslužnejših vodij upornikov južnoameriških kolonij izpod španske krone ter za
osamosvojitev držav (Venezuele, Kolumbije, Bolivije – od tod ime države, Ekvadorja in Peruja) na začetku 19.
stoletja. Leta 1817 je postal prvi predsednik Velike Kolumbije (Štuhec, 2009).
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3.5. SODOBNA ZGODOVINA
Stoletje, ki je bilo zaznamovano s hudimi vojnami, novim orožjem, drugačno ureditvijo
novega sveta oz. umetno začrtano mejo med evropskimi silami, je bilo za Španijo bolj mirno
kakor za preostali del Evrope. Država se je izognila I. in II. svetovni vojni. Stoletje je bilo
zaznamovano s spremembami na oblasti in novim režimom – Francovim fašizmom8.
Leta 1902 je bil za kralja proglašen Alfonso XIII., ki je nadaljeval s soglasjem med liberalci
in konzervativci. Nevtralnost med I. sv. vojno je v kraljevino prinesla mnogo tujega kapitala,
prebivalstvo je še naraščalo in preseglo že 20 milijonov. Ekspanzija svetovnega kapitala je
kulminirala med letoma 1906 in 1913, država pa je med vojno še dodatno povečala zlate
zaloge (Nećak, 2012).
V obdobju med obema vojnama se je gospodarska in politična kriza le poglabljala. Svet je v
20. letih doletela še svetovna gospodarska kriza, država je še dodatno potonila. Soglasje med
obema strujama je leta 1931 privedlo do padca kralja z oblasti. Politična kriza se je
poglabljala z neprestanim menjavanjem vodstva v državi, dokler ni leta 1936 pripeljala do
španske državljanske vojne. Razlogi za politično poglabljanje krize so bili neuporabna
restavracija (popuščanje obema stranema), dvig nacionalizma, upori in demonstracije proti
monarhiji. Vse je pripeljalo do razveljavitve Ustave iz leta 1876, na kateri je slonela
neuporabna monarhija.
Španska državljanska vojna se je na čelu z desnim nacionalistom, Franciscom Francom, s
falango razvila aprila leta 1936. Republikancem so pripadale delavske stranke, ki so delovale
zelo neenotno. Pohod je Franco pričel iz Maroka, proti Andaluziji. Vlada s premierjem,
Primom de Rivero, se je bila pripravljena braniti. Madrid (republikanci) je z zlatimi rezervami
kupoval orožje od Sovjetske zveze, na pomoč so prišli tudi prostovoljci iz Kraljevine
Jugoslavije. Italija in Nemčija sta bili na strani nacionalistov. Nemčija je na španskih tleh
preizkušala novo orožje (primer Guernice9).
Republikanci so izgubljali, sklepno dejanje oz. IV. faza državljanske vojne pa se je zgodila v
Valencii, kjer je vlada 1. aprila 1939 kapitulirala in sprejela Francov režim, ki je obveljal do
leta 1975. Poraz republikancev med civilnim prebivalstvom sploh ni več vzbudil nobene
vstaje, prebivalstvo si je želelo le novo državo oz. mir in s tem boljše življenjske razmere
(Nećak, 2012).
Pomembno za zgodovino Valencie in razumevanje današnje podobe mesta ter migracij je 20.
stoletje. Prebivalstvo je iz 213.000 v začetku 20. let do konca stoletja narastlo na 740.000.
Prvo samostojno vlado (Generalitat Valenciana) je Valencia dobila v drugi španski republiki
leta 1936, v času španske državljanske vojne. Francisco Franco je provinci ukinil avtonomijo
in uvedel strog režim, ki je bil podoben fašizmu (Nećak, 2012). Naslonil se je na Nemčijo in
8

Francov fašizem, frankizem ali klerofašizem (kot zvrst klerofašizma ga je moč označiti šele po 40. letih, ko je
falanga izgubila na moči) je oblika fašizma, desna politična smer, ki je tesno povezana z Vatikanom. Francisco
Franco je vpeljal enostrankarski sistem, t. i. »movimiento«, gibanje, ki ga je izbralo za poveljnika vojske.
9

Guernica je mesto v provinci Baskiji, kjer je Hitler leta 1937 preizkušal nova orožja. V mestu je bilo okoli
1.500 ljudi. Danes je vsem znana Picassova slika Guernica.
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Italijo, a med II. sv. vojno ostal nevtralen. Leta 1969 je imenoval Alfonsa XIII. Bourbonskega
za svojega naslednika španskega prestola, vendar je leta 1975 prestol zasedel Juan Carlos I.
Bourbonski, ki vlada še danes.
V času Francisca Franca je Valencio zajela huda poplava – skoraj 100 mrtvih, uničen
pridelek, zalitje banke. Leta 1957 je izšel dekret izsušitve reke Turie, ki teče skozi mesto. Leta
1977, po smrti Francisca Franca, je avtonomna skupnost znova pridobivala na avtonomiji.
Leta 1982 Juan Carlos podpiše statut o avtonomiji Valencie, s tem si Valencia sama sestavi
svoj parlament in vlado, ki pa je podrejena kralju (Noyes, 2003, str. 196). V zadnjih 30 letih
se je dogradilo mnogo stanovanjskih sosesk, ki so danes povezane z metro linijami in
mestnimi avtobusi. Za še večjo mobilnost je poskrbljeno s sistemom Valenbicija10, ki je med
turisti danes izredno priljubljen.
Španija s Portugalsko v Evropsko Unijo vstopi leta 1986. Z vstopom v Evropsko Unijo si je
Španija povečala tržišče. Iz leta v leto pa je postajala vse bolj zanimiva in lažje dostopna za
tuje turiste.
Leta 1992 je Španija v Barceloni gostila olimpijske igre. Zaragoza se je prijavila za
razstavljalko arhitekturnega natečaja Expo, ki ga je izvedla leta 2008. Zadnja leta 20. stoletja
je država pospešeno gradila letališča, pristanišča in vso potrebno turistično infrastrukturo.

Slika 3: Maketa Valencie v 80. letih 20. stoletja

Vir: Museo de historia de Valencia, 2013 (Avtor: Patricija Vrešak, 2013)

10

Sistem Valenbici je sistem javnega prometa za uporabo koles v širšem območju mesta Valencia. Letna
članarina znaša manj kot 30,00€, zato je sistem zelo priljubljen med domačini in tujci. Kolo je možno najeti
brezplačno za pol ure, po tem času, se je potrebno ponovno logirati.
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Maketa prikazuje mesto Valencia konec 80. let. Mesto se je iz leta v leto večalo. Gradile so se
stanovanjske soseske saj se je prebivalstvo množično priseljevalo v mesto zaradi zaposlitve.
Pristanišče je po vstopu Španije v Evropsko Unijo že najpomembnejše in največje v Španiji
glede na prepeljan tovor. Za mesto je vse bolj značilna litoralizacija in priseljevanje mladega
prebivalstva, ki se ta čas po večini zaposluje v industriji in v pristanišču.
V zgodnjih 90. letih 20. stoletja se Valencia začne uveljavljati kot vse pomembnejša provinca
v smislu turizma, prijavlja se na mnoga mednarodna tekmovanja kot prirediteljica večjih
prireditev. Prav tako se kot turistično zanimiva provinca začne tržiti s krajšimi propagandnimi
filmi.

3.6. 21. STOLETJE
V 21. stoletju se je rast turizma (število turistov, gradnja turistične infrastrukture) nadaljevala
vse do leta 2007, ko se rast upočasni.
Leta 2006 Juan Carlos Valencii dodeli še dekret, kjer potrdi lokalno sodstvo in zakone, v
katere se ne vmešava. Civilno pravo temelji na pravu valencijskega kraljestva (iz 19. stoletja)
in je osnova za močan gospodarski razvoj celotne avtonomne skupnosti (Zgodovina Valencie,
2012). Leta 2006 je papež Benedikt XVI. potrdil, da Valencia hrani znameniti gral v katedrali.
Valencia je leta 2007 gostila 32. America's Cup11, zaradi česar poveča pristanišče in dogradi
infrastrukturo. Pričela se je gradnja La Ciudad de las Artes y las Ciencias, delo valencijskega
arhitekta Calatrave12, ki je danes najpomembnejša turistična atrakcija (Valencia city guide,
2013). Zgradila se je proga za Formulo 1, vendar se je tekmovanje zaradi krize zadnjič
izvajalo leta 2012. Progo sedaj uporabljajo za MotoGP13. Gradil se je sistem MetroValencia
in do leta 2013 je bilo zgrajenih pet od desetih linij. Po stabilizaciji financ planirajo leta 2020
nadaljevati z gradnjo.
Valencia je danes sodobno, moderno mesto, s privlačno turistično ponudbo, ki jo še širi.
Zgrajena je ustrezna infrastruktura, ki omogoča odlično mobilnost po mestu. Danes je tretje
največje špansko mesto, z drugo najstarejšo in ugledno univerzo (zgrajena 1499), pomembno
razvojno-tehnološko središče v sklopu univerz, ima največje pristanišče v Španiji in je drugo
najpomembnejše kongresno središče v Španiji oz. četrto v Evropi.

11

America's Cup je prestižna regata. 32. Amercia's Cup je Valencia gostila 2007, 33. America's Cup se je odvijal
prav tako v Valencii, leta 2010.
12

Arhitekt Santiago Calatrava je svetovno znan arhitekt. V svoja dela vnaša staro valencijsko tradicijo, navdih
mu daje narodna noša. Njegovi mostovi (v Bilbau, v Benetkah, v Valencii) so vedno zgrajeni v obliki lasnega
vložka, ki ga v tradicionalni opravi nosijo ženske v času praznika Las Fallas.
13

MotoGP je najvišji razred v svetovnem prvenstvu dirkanja z motocikli. Največja moč štiri-taktnih motorjev je
800 cm3. Na dirkah dosegajo hitrosti nad 300 km/h (za primerjavo – pri Formuli 1 je največja dosežena hitrost
370 km/h).

13

Slika 4: Del mesta Valencie

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Slika 4, posneta iz letala, prikazuje gosto pozidavo ob morju. Intenzivna litoralizacija je za
mesto pomembna zadnja leta. V mesto se neprenehoma priseljuje mlado prebivalstvo, veča se
število turistov, veča se število sejmov, kongresov … zaledje se prazni. Zaledje je pomembno
za prehrano mesta – plantaže pomaranč, mandarin, riževa polja. Valencijska vlada poskuša
zaustavljati izseljevanje z različnimi ukrepi, med drugim tudi s turizmom.
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS
4.1. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Iberski polotok je zaradi velikosti, masivnosti in fizičnogeografske raznolikosti kontinent v
malem. Iberski masiv je ostanek obsežne hercinske celine, ki se je raztezala med Severno
Afriko in Evropo. V grobem ga lahko razdelimo na zahodni del, kjer na površju prevladujejo
paleozojske metamorfne in magmatske kamnine, in vzhodni del, kjer so starejše kamnine
prekrite z mlajšimi sedimentnimi kamninami. V terciarju je severni in južni del Iberskega
polotoka zajela alpidska orogeneza, s katero so nastala mlada nagubana gorstva. Ob
tektonskih prelomih je prišlo do ugrezanja kotlin in dolin, ki so zapolnjene s terciarnimi in
kvartarnimi sedimenti (Rebernik, 2008, str. 145–147). Miocenski ostanki so na površju vidni
na severnem obrobju mesta Valencia (območje Burjassota – za turizem pomembni sejmi –
Fira) (Calvo Cases, 1987, str. 35–39).

Karta 3: Geološka karta Comunidad Valenciane

Vir: Haba Piqueras, 2012
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Kamnine, ki povečini gradijo provinco Valencia, so kalcijevi karbonati in silikati. Kot dokaz
je v zaledju mogoče videti mnoge kraške jame.
Pomemben preoblikovalec površja je bilo morje, ki je v obdobju kvartarja območje celotne
avtonomne skupnosti povsem zalilo. Posledica je današnja nekaj kilometrska obalna ravnica,
ki se hitro vzpne. Na SZ delu se vzpne v podaljšek Pirenejev, kjer je tudi najvišji vrh
avtonomne skupnosti s 1.558 m, Aitana, medtem ko se na zahodnem obrobju počasi vzpne v
Meseto (Perez Cueva, 1994, str. 18).
Za razvoj turizma so zelo pomembni: ugasli vulkan, kraške jame, termalna in mineralna voda
v zaledju Valencie. Že pred stoletjem so bila zgrajena štiri večja zdravilišča, ki so ohranila
tradicijo vse do danes.

Slika 5: Naravni park Hoces del Cabriel

Vir: Balneario Confrentes, 2013

Kot primer turistične ponudbe navajam Balneario Confrentes (v naravnem parku Hoces del
Cabriel, glej Karto 4, stran 19), ki se nahaja na območju vulkana in za katerega so značilne
termalne in mineralne vode v zaledju mesta Valencia. Zdravilišče se lahko pohvali z več
stoletno tradicijo.

4.2. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Provinca Valencia se nahaja na območju mediteranskega oz. sredozemskega podnebja.
Celotna avtonomna skupnost pa se razteza med tremi različnimi tipi mediteranskega
podnebja: mediteransko kontinentalno (v zaledju), pravo mediteransko (območje Valencie) in
mediteransko suho (na jugu, provinca Alicante). Količina padavin po celotni provinci zelo
variira. Na skrajnem SZ so območja, kjer pade nad 1000 mm padavin, medtem ko je samo
mesto letno deležno do 600 mm padavin letno. Južno obrobje avtonomne skupnosti, ki sodi že
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v provinco Alicante, pa prejme pod 100 mm padavin letno. Padavine so orografskega in
konvekcijskega nastanka. Maksimum padavin je v jesenskem času, minimum v poletnem
času, ko beležijo močno sušo (Perez Cueva, 1994, str. 20–25).
Povprečne letne temperature v SZ delu so precej nižje kot v osrednjem in južnem delu
avtonomne skupnosti. Na severu je povprečna letna temperatura med 7,5 °C in 10 °C, medtem
ko mestni del (za turizem pomemben del) beleži povprečne temperature višje od 17,5 °C.
Glede na prečni profil province Valencia temperatura pada z vzhoda proti zahodu (razlika je
za 10 °C), količina padavin pa se veča proti vzhodnemu delu province (razlika za 600 mm).

Graf 1: Klimodiagram Valencie

Vir: Atlas climático de la Comunidad Valenciana; Izdelal: Vrešak, 2013

Iz vzhodnega obrobja Mesete piha močan veter, ki mu domačini rečejo »Poniente«. Gre za
hladen veter, podoben slovenski burji (Farinós Dasí, 2002, str. 361–412).

4.3. VODE IN VAROVANA OBMOČJA
Po provinci se pretaka 7 rek, od katerih sta glede vodnatosti pomembnejši dve (Júcar in
Segura). Ostale reke so manjše, a kljub temu pomembne zaradi namakalnega poljedelstva v
zaledju mesta. Zaradi izrazite poletne suše imajo reke komaj kaj vode, medtem ko jeseni
poplavljajo. Provinca ima poleti velike probleme s primanjkljajem vode zaradi njene enormne
porabe v turizmu, za namakanje poljščin in življenje prebivalstva (Haba Piqueras, 2012, str.
30–31).
Skozi mesto Valencia je vse do leta 1957 tekla reka Turia. Zaradi poplavljanja so jo prestavili
na južni rob mesta. Danes je njena struga pomembna za namakalno poljedelstvo v zaledju.
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Turia (Karta 4, naslednja stran) pa je tudi večji naravni park (»Parque Natural del Turia«) v
zaledju mesta Valencia. Park sodi med t. i. »bosque ripicola mediterráneo«14 parke. Velik je
4.962 ha in se ob reki Turii razteza v dolžino 35 km. Območje je zaščiteno zaradi edinstvene
flore in favne. Park je poln borovcev, ki jih v bližini mesta več ni. Park je prišel leta 2006 pod
zaščito Generalitat Valenciane (Generalitat Valenciana, 2006, str. 6). Naravni park vključuje
stara arheološka, vizigotska najdišča. Za domačine pomeni beg med grmičevje in borovce iz
mestnega vrveža, za turiste pa enodnevni izlet. Naravni park je pomemben tudi za
izobraževanje na vseh stopnjah šolanja (Parque Natural del Turia, 2012, str. 1–6).
Velika pozornost se namenja varovanju narave. Generalitat Valenciana je odredila stroge
ukrepe za nesmotrno ravnanje v naravnih parkih. Zaposlila je mnogo paznikov po gozdovih,
ki varujejo pred onesnaževanjem, nabiranjem plodov, rastlin itd.
Karta 4 (glej naslednjo stran) prikazuje vse naravne parke v celotni avtonomni skupnosti. Na
območje, ki sem ga preučila, se nanašajo:
· Puebla de San Miguel (turizem na kmetiji, ekoturizem, preprečevanje izseljevanja),
· Serra Calderona (gore, jame, zaščita nasadov oljk),
· Chera-Sot de Chera (zdravilišče Chulilla),
· Hoces del Cabriel (ugasli vulkan, zdravilišče Confrentes),
· Turia (zaščita gozdov),
· L'Albufera (laguna, zaščita rastlinskih in živalskih vrst).

14

Bosque ripicola mediterráneo – značilnost teh gozdov je lega ob reki Turii. Park se na vsakem bregu reke
razteza 100 metrov v širino. Rastlinske vrste se menjujejo glede na oddaljenost od reke. Na primeru reke Turie,
kjer govorimo o tipu »Bosque ripicola mediterráneo«, se mediteranske rastlinske vrste mešajo z vodnimi
rastlinskimi vrstami. Glede na podnebje variira rečna gladina in s tem tudi rastje, ki se je moralo prilagoditi na
nove razmere; pogosto so rečne struge v Comunidad Valenciani povsem suhe (Parque Natural del Turia, 2013).
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Karta 4: Naravni parki v Comunidad Valenciani

Vir: Generalitat Valenciana, 2009
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Z vidika turizma so za celotno provinco pomembne plaže, ki vabijo tuje turiste. Te se
nahajajo na območju »Coste Azahar«. Plaže v provinci Valencia so nekoliko manjše in bolj
razgibane. Playa de Levante/Malvarrosa je plaža, do katere vodijo metroji in mestni avtobusi
ter leži pri študentskih kampusih. Iz kongresnega območja Valencie, tj. SZ so speljane 3 linije
podzemne železnice neposredno do plaže.

Karta 5: Valencijske plaže

»Plaža je vir, ki motivira!« Več kot
tretjina Evropejcev se odpravi na
potovanje zaradi fenomena, kot je plaža
(Piqueras Yepes, 2002, str. 8). Cilj
Valencie je bila vključitev plaže v
turistično ponudbo in jo čim bolje
povezati s turističnimi nastanitvami, s
kongresnimi dvoranami. Po mestni plaži
(Malvarrosa) so speljane lesene potke,
kolesarska steza. Na voljo je mnogo
športnih igrišč na plaži. Dodatno pa je
na plaži zaposlena policija, ki pazi in
varuje ljudi na plaži. Zaposleni so tudi
vsi, ki jo vsakodnevno (cel dan in celo
noč) čistijo.

Vir: Valencia plaže, 2013

Domačini se odpravijo na »svoje« plaže: Dénia (na jugu regije), Cullera (dobitnica okoljskega
certifikata ISO 1400015), Benidorm in Xàbia. Gandia je plaža za Madridčane in pomembne
poslovneže iz Španije.
Playa de Pinedo je locirana za pristaniščem, na južnem robu mesta. Sem hodijo večinoma
domačini. Je pa to edina plaža, ki nudi senčnike in ležalnike zastonj.
Ostale manjše plaže v provinci: Saler Playa, Playa Dehesa (plaža je zaščitena v sklopu
krajinskega parka), Perellonet. Plaže na jugu so veliko lepše, čistejše, vendar jih turisti ne
poznajo, saj niso oglaševane kot na primer mestne plaže. Sem se umaknejo prebivalci
Valencie, ki te ceste in plaže poznajo.
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Okoljski certifikat ISO standard je mednarodni standard za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje
okoljskih vidikov in storitvene dejavnosti. Cilj standarda je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev
za nadaljnje generacije. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje
onesnaževanja okolja. Pet osnovnih načel ISO, na katerih temelji sistem ravnanja z okoljem: zavezanost in
politika, načrtovanje, izvajanje, spremljanje, merjenje in ocenjevanje ter pregled in izboljševanje (ISO, 2013).
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Turistične agencije organizirano vozijo turiste na laguno L'Albufera, v narodni park na jugu
province (Karta 4, stran 19). Kot »čudo« ga je opisal že valencijski pisatelj Vicente Blasco
Ibáñez leta 1902 v noveli »Cañas y barro«, iz zbirke novel “El Mundo (Tortosa, Prósper,
2007, str. 22).
Krajinski park Devesa del Saler (L'Albufera je del tega) obsega 21.210 ha in je od leta 1986
pomemben zaradi mnogo vrst rib in zaščitenih ptic. Nahaja se južno od mesta Valencia. Gre
za laguno z mešanjem sladke in slane vode, kjer so idealni pogoji za edinstveno
biodiverziteto.
Gre za plitvo laguno s povprečno globino enega metra, ki je obdana s 223 km2 riževih polj.
Njena ekološka vrednost je zelo pomembna, saj tukaj živijo živali, ki jim že grozi izumrtje.
Turisti se lahko v krajinski park napotijo s kolesi, mestnimi avtobusi, izposojenim avtom ali s
turistično agencijo. Čolnički po laguni vozijo vsak dan ne glede na uro. V vožnjo po laguni je
vključen ogled tradicionalnih lesenih hiš, »baraccas«, in tradicionalna juha iz jegulje. Vendar
pa se zaradi vse večjega zanimanja turistov po obisku L'Albufere pojavi s tem povezano
onesnaževanje in degradacija prsti (Tortosa, Prósper, 2007, 24–38).

Slika 6: L'Albufera

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Vsak naravni park je poseben tudi zaradi posebnih rastlinskih vrst. Rastlinstvo province
Valencia je značilno sredozemsko in je prilagojeno poletni suši in močnemu izhlapevanju. Ob
obalnem pasu so nasajeni parki palmovcev. V zaledju je opaziti hrast črniko (Quercus ilex) in
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hrast plutovec (Quercus suber). Ob vznožju vzpetin je hrastovje že pomešano z rdečim borom
(Pinus sylvestris) in brinom (Juniperus).
Na južnem obrobju regije Valencia, kjer je pomanjkanje padavin najizrazitejše, je mogoče
govoriti o suhem stepskem rastju: kaktusi (Cactus), agave (Agave), brinje …
Na območjih degradacije gozda je gozd nadomestila makija in gariga16. Tam prevladujejo
rožmarin (Rosmarinus officinalis), brinje (Juniperus), lovor (Laurus nobilis) in timijan
(Thymus vulgaris) (Costa, 1999, str. 25–29).
V Museo de las Artes y las Ciencias so na vrtu posajene vse značilne rastlinske vrste. Park je
mišljen kot sprehod skozi rastlinski svet. Pri vsaki vrsti je napisano kaj več o dotični značilni
rastlini.

Slika 7: L'Umbracle (kot del La Ciudad de las Artes y las Ciencias)

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Zaradi težav pri ohranjanju določenih rastlinskih in živalskih vrst so Španci razširili spisek
zavarovanih območij med letoma 2006 in 2007. Parki v zaledju so nekoliko manj znani.
Naravni park Chera – Sot de Chera je pomemben zaradi gorske biodiverzitete. Nahaja se
na zahodnem območju province (Karta 4, stran 19) v bližini starih term, na več kot 6.400 ha.
Zavarovan je bil leta 2005 kot prvi geološki park v Španiji, saj se v bližini nahaja vulkan. Kot
geološki park je danes pomemben pri vključevanju v izobraževalni sistem (Parc natural de
Chera-Sot de Chera, 2011, str. 1–6).
Nekoč so tukaj gojili konopljo (Cannabis) za izdelavo ladijskih vrvi. Danes je območje
poraslo s smrekovim, borovim in hrastovim gozdom. Polno je rožmarina in ostalih zelišč.

16

Makija je zimzeleno trnasto grmičevje, ki poseli območja izkrčenih gozdov. Med makijo sodijo brinje, mirta,
bodičasti hrast. Kjer razmere ne omogočajo več rasti makije, ta preide v garigo. Med garigo sodi rožmarin,
bodljikavi hrast (Quercus ruscus), sivka (Lavandula angustifolia).
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Ker je območje hribovito, se zanj odloči manj gostov. Večinoma gre za domače planince.
Postaja pa vse bolj znano zaradi zdravilišča Chulilla.

Slika 8: Chera – Sot de Chera (zdravilišče Chulilla)

Vir: Chera – Sot de Chera, 2013

Slika 9: Hrast kermes
Naravni park Hoces del Cabriel (Karta 4, stran 19) se
nahaja na skrajnem zahodnem delu province. Na
območju tega parka se nahajajo terme Confrentes.
Območje je pomembno zaradi varovanja orlov
(Accipitriformes) in velikih uharic (Bubo bubo). Reka
Cabriel je dom za vidre (Lutra lutra), rake (Astacus).
Ob reki so črni topoli (Populus nigra) in vrbe (Salix) –
tukaj so dotične vrste v celotni provinci še najbolje
ohranjene. Bregovi so porasli z belim borom (Pinus
strobus) in s hrastom kermes (Quercus kermes). Poleg
gozdov je pokrajina bogata z zelišči in dišavami.
Vir: Kermes hrast, 2013

Naravni park je turistično atraktiven zaradi term. Termalna in mineralna voda sta bili namreč
osnova za postavitev term. Glede na to, da se terme nahajajo v naravnem parku, je gradnja
temu primerna – vsi gostje bivajo v lesenih hiškah (brunaricah). Terme so tu postavili šele
pred nedavnim. Mišljene so kot mondeni »eko turizem« visoko v gorah v neokrnjeni naravi
(Valle del Cabriel, 2013).
Naravni park Puebla de San Miguel se nahaja na skrajnem SZ province (Karta 4, stran 19).
Gre za mestece s 107 prebivalci na 1.800 metrih nadmorske višine. Naravni park je postal leta
2007 in obsega 6.300 ha površine. Obuditev turizma na kmetiji je upočasnila izseljevanje iz
območja. Na prvi pogled se zdi, da zgolj 107 prebivalcev ne pomeni nič, a če primerjamo
23

(Tabela 1) podatke v obdobju 20 let, opazimo, da turizem na kmetiji že kaže prve pozitivne
učinke.

Tabela 1: Gibanje prebivalstva v Puebla de San Miguel
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
45
39
65
77
80
81
73

2004
68

2006
2007
85
107
Vir: INE, 2013

Vasica Puebla de San Miguel je znana v Španiji po dveh večjih festivalih, in sicer po
praznovanju Marijinega vnebovzetja (»Ascensión de la Virgen17«) 15. avgusta in po
septembrskem »Patronalesu18«, ki na prireditve privabljata domače, španske goste.
V gorskem predelu, kjer je po mnenju Valenčanov najlepši del La Comunidad, stoji na 1.839
metrih nadmorske višine najvišja vojašnica v provinci. Izpostaviti je potrebno vegetacijo,
predvsem brinje (Juniperus), starejše od 1.500 let. Zelo pomembna rastlinska vrsta je tisa
(Taxus baccata), ki je v celotni Španiji najbolj zastopana prav v tej vasici. V parku je
prisotnih veliko redkih vrst borovcev (Pinus) in hrastovja (Quercus). Prav tako se tukaj
nahajajo različne, med njimi tudi ogrožene vrste orlov (Accipitriformes), jazbec (Meles
meles), kuna, (Martes martes), divji prašič (Sus scrofa) in gorska mačka (Oreailurus jacobita)
(Puebla de San Miguel, 2011, str. 1–6).
Slika 10: Puebla de San Miguel

Vir: Puebla de San Miguel, 2013
17

Praznovanje Marijinega vnebovzetja je vsako leto na 15. avgust. V bližini cerkve uredijo prizorišče. Najprej je
maša, nato pa ponujajo tradicionalno hrano, plešejo tradicionalne plese v narodni noši. Za zabavo poskrbijo še z
zabavnimi športnimi tekmami (Puebla de San Miguel, 2011).
18

Septembrski praznik (29.9.) je znan po vsej provinci. Praznovanje je podobno praznovanju Marijinega
vnebovzetja – maševanje in zabava. Načeloma pa se ta dan z manjšimi procesijami povsod po svetu v
krščanskem, judovsem in islamskem svetu poklonijo nadangelu Mihaelu. V vasici pa gre za praznovanje vaškega
zaščitnika San Miguela arcángela (Puebla de San Miguel, 2011).
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5. DRUŽBENOGRAFSKI ORIS
Comunidad Valenciana (Comunitat Valenciana v jeziku »valenciano«) leži na vzhodnem delu
Španije in obsega 518 km španske obale. Celotna avtonomna skupnost pokriva 23.259 km2 od
505.992 km2 celotne Španije (INE, 2013) in šteje 5,1 milijon prebivalcev (podatek iz leta
2012). Provinca ima skoraj 3.000.000 prebivalcev, samo mesto Valencia pa več kot 800.000.
Če vključimo metropolitansko zaledje, presega število 1.200.000 prebivalcev (IVE, 2013).

Graf 2: Gibanje števila prebivalstva v avtonomni skupnosti

Vir: Statistični urad Generalitat Valenciana; izdelal: Vrešak, 2013

V 70. letih 20. stoletja je prišlo do skokovite rasti prebivalstva v mestu Valencia zaradi
priseljevanja (Graf 2). Ker so kmetije v zaledju (in tudi v preostalih provincah Španije)
propadale, je prebivalstvo zaposlitev iskalo v terciarnem sektorju. Turizem ob obalnem pasu,
dodatni zaslužek v ribištvu, industrija ipd. so vabili prebivalstvo na obalni predel province
(Aledo Tur, 2008, str. 100). Od sedemdesetih let dalje pa opazujemo le še rast prebivalstva.
Do devetdesetih let se je na obrobje priseljevalo domače, špansko prebivalstvo, kasneje so se
vključevali še tujci iz držav Evropske Unije, Latinske Amerike, Kitajske, Indije in Afrike –
večinoma iz držav Magreba19.

19

Države Magreba so: Maroko, Zahodna Sahara, Alžirija, Tunizija, Libija in Mavretanija.
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Graf 3: Priseljenci v provinco (popis prebivalstva 2011)
Evropejci (Britanci, Nemci, Nizozemci, Belgijci, Švedi, Norvežani)
Priseljenci iz držav Latinske Amerike
Afričani (večinoma iz držav Magreba)
Azijci (večinoma Kitajci)

12%

3%

27%

58%

Vir: INE, 2013; izdelal: Vrešak, 2013

Graf 3 prikazuje strukturo priseljencev po celinah, ki so sem prišli zaradi dela, boljšega
življenja ali ugodnejšega podnebja. Več kot polovica je priseljenih Evropejcev, ki so v večini
iz držav Zahodne in Severne Evrope. Zadnji trend, ki se kaže, je nakup nepremične zaradi
želje po preživljanju počitnic (IVE, 2013). Stanovanja so v Valencii cenejša kakor v Zahodni,
Srednji in Severni Evropi. Cene se gibljejo med 700 in 1800 €/m2. Zaradi dobre letalske
povezanosti z vsemi deli Evrope je bilo do junija 2013 kar 15.573 stanovanj v lasti
prebivalcev drugih evropskih držav, starih med 30 in 50 let. Vse pomembnejši kupci
nepremičnin pa postajajo Rusi (Todo lo…, 2013).
V mesto se priseljuje mlado prebivalstvo. Po večini pridejo najprej sem kot študentje in tukaj
ostanejo zaradi boljše zaposlitve, poceni stanovanj in ugodnega podnebja. Z vidika
prebivalstva je potrebno omeniti, da je velik del priseljenega prebivalstva iz Latinske
Amerike, Kitajske in iz Afrike. Sem so prišli najprej študirat, nato dobili delovno vizo, se
poročili in ostali v mestu Valencia. Mesto se širi tudi zaradi mladih Špancev, ki živijo sicer v
notranjosti države, vendar delajo v Valencii (Farinós Dasí et tal, 2002, str. 361–412). Gre za
tedenske migrante – med tednom živijo v mestu, čez vikend oz. proste dneve se vrnejo domov
k staršem.
V provinco se je le v zadnjem desetletju priselilo več kot 1 milijon prebivalcev, saj so jih sem
privabile zaposlitve in poceni stanovanja. Mesto Valencia se še vedno širi – gradijo se nova
stanovanjska naselja, ki so povezana z mestnim prometom (avtobusne linije, tramvaj,
podzemna železnica).
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Priseljeno špansko prebivalstvo se da ločiti od domačinov le po znanju lokalnega jezika
valenciana. Kljub temu da je uradni jezik province, se v javnosti skoraj ne uporablja. Napisi
po mestu so sicer v valencianu, medtem ko so vse medijske hiše že pred več kot desetimi leti
začele uporabljati španščino (»castellano«).

Karta 6: Avtonomna skupnost oz. Comunidad Valenciana, razdeljena na 3 province
(Valencia v Comunidad Valenciani)

Avtonomna skupnost je razdeljena na tri večje enote oz.
province:
· Castellón na severu,
· Valencia v osrednjem delu in
· Alicante na jugu.

Mesto Valencia, glavno mesto province Valencia, je tretje
največje špansko mesto, ki stoji sredi »huerte« – plodne
ravnice z gaji oranževcev in zelenjavnimi vrtovi, ene
najintenzivneje obdelanih površin v Evropi (Svetovni
popotnik Španija, 2010, str. 250). Mesto vse od leta 1996
beleži pozitivno prebivalstveno dinamiko – nataliteta je
višja od mortalitete. Na ekonomsko rast pomembno vpliva
geografska lega in bližina mesta Barcelone (IVE, 2013).
Vir: Provinca Valencia, 2012

Država je veljala do zloma nepremičninskega sektorja za zelo pomembno in gospodarsko
močno znotraj evro območja. Tuji vlagatelji so vlagali, gradili infrastrukturo, dokler ni prišlo
do zloma nepremičninskega sektorja. V provinci so vso turistično infrastrukturo zgradili pred
tem letom.
Leta 2007 je bila brezposelnost v Španiji 7,98 %, tuji investitorji so še vlagali v državo,
gradila se je infrastruktura, nova naselja, pristanišča so se večala in na novo gradila … Po
zlomu nepremičninskega sektorja leta 2008 pa je začela država toniti (Izgubljena generacija
…, 2013). V le 6 letih je brezposelnost zrasla na 27,16 % (podatek za sredino aprila 2013)
(Španija: Število brezposelnih…, 2013). Kljub krizi je Comunidad Valenciana s Katalonijo in
Madridom gospodarsko še zelo močna in zanimiva za tuje investitorje. Danes je v provinci
76 % prebivalstva zaposlenega v terciarnem sektorju, 16 % pa v sekundarnem. Še vedno je
zelo močna papirna, lesna, pohištvena, keramična, kovinska, grafična in tekstilna industrija
(La Ciudad …, 2013, str. 2–3).
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Slika 11: Zaledje mesta Valencia

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Slika 11, prikazuje zaledje mesta Valencie. Zadnja leta pomemben preoblikovalec province je
litoralizacija oz. preseljevanje na obalni pas, v metropolo Valencio. V iskanju dela se sem
priseljuje večinoma mlado prebivalstvo in tujci. Ob obali je poselitev strnjena, gosta, medtem
ko je v zaledju razpršena. Zaledje postaja vse bolj prazno. V zaledju je posejanih na tisoče
hektarjev riževih polj, za riževimi polji, pod vzhodnim obrobjem Mesete, pa tisoče hektarjev
nasadov mandarin in pomaranč. Zaradi pomanjkanja vode so napeljali skozi obdelovalne
površine namakalni sistem. Pridelka je zadosti za provinco in za izvoz v druge države
Evropske unije.
Na skrajnem vzhodu se provinca strmo vzpne. V hribovitem predelu je poselitev razpršena,
območje pa podvrženo izseljevanju. S pomočjo denarnih sredstev, ki jih namenja španska
vlada, in turizma, poskušajo ta trend zaustavljati.
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6.

NARAVNI IN DRUŽBENI POGOJI ZA RAZVOJ
TURIZMA

Turizem, ki ga uvrščamo v terciarni sektor gospodarstva, je v provinci Valencia izredno
pomemben ne le na regionalni ravni temveč tudi na ravni države. Prinaša visok dobiček in
omogoča delovna mesta.
Vsekakor pa se turizem ne bi mogel razviti, če pokrajina ne bi imela nekaj, kar privablja
goste. Valencia sodi v območje mediteranskega podnebja in leži ob obali – to sta prva dva
pomembna dejavnika, ki sta zelo vplivala na razvoj masovnega turizma. Narava v zaledju je
neokrnjena, poleg tega pa se v zaledju nahajajo še termalni in mineralni vrelci, kar je
pomembno predvsem z vidika domačih gostov. Mesto ima svojo kontinuiteto iz obdobja
Rimljanov, skozi stoletja se je širilo in dograjevalo. Danes je moč na majhnem območju
videti ostanke rimskih term, srednjeveških mostov in katedral, novoveške tržnice ter
arhitekturo 21. stoletja. Da turist opisano prehodi, potrebuje 10 minut.
Turizem se je na priobalnem pasu razvil skupaj z drugimi dejavnostmi (Ferri, 2012, str. 3),
njegov vpliv pa je viden tudi na gradbeništvu, arhitekturi, povečalo se je število gostinskih
storitev.
Kmetijstvo v zaledju preskrbuje mesto s kmetijskimi pridelki, zaradi turistov pa je potreba po
hrani postala še večja. Pristanišče, ki je bilo zgrajeno pred stoletji, se je moralo zaradi ladij za
turiste in regate še razširiti.
Sedanje stanje je torej nekaj stoletna povezanost med različnimi gospodarskimi sektorji.
Težave zaradi turizma so se pojavile zaradi pretiranega izkoriščanja naravnih virov, saj je bilo
varovanje okolja skoraj povsem pozabljeno. Turizem je del gospodarstva, iz katerega si
dobiček obetajo vsi – država, lokalne skupnosti, posamezniki (tujci ali domačini). Na
Generalitat Valenciani so oblikovali načrt nadaljnje rasti turizma. Cilj je še povečati
promocijo turistične ponudbe – dvigniti povpraševanje, povečati prepoznavnost in ugled
mesta, novosti so zaželjene. Zaradi hrane in delovne sile je nujno sodelovanje z zaledjem.
Turizem pa je potrebno usmerjati v trajnostni razvoj (Piqueras Yepes, 2002, str. 3–7). Vsa
načela so bila zapisana že leta 2002 oz. še preden je Valencia postala tako pomembna
turistična destinacija.
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7.

PROMETNA INFRASTRUKTURA IN RAZVOJ
TURIZMA
7.1. PRISTANIŠČE VALENCIA

Leta 1483 je kralj Ferdinand II. Aragonski dal zgraditi pristanišče. To je bilo sprva leseno.
Potrebno je bilo za močno gospodarsko rast Valencie skozi celotni novi vek. Poimenoval ga
je »Punt de Fonta« (Zgodovina Valencie, 2012). Vse do 19. stoletja se je pristanišče soočalo s
poplavljanjem in erozijo peska.
Erozija peska je pojav ob zahodni sredozemski obali, ki nastane zaradi morskih tokov. Težav
morski tokovi kot taki niso predstavljali, dokler ni prišlo do gradnje večjega pristanišča
globoko v morje, ki so staro morsko tokovanje spremenili. Skica 1 prikazuje sedanje
tokovanje, ki pušča ogromne materialne posledice. Morski tok z dodatnim izpodkopavanjem
pristaniščem povzroča gmotno škodo, plaže severno od pristanišča pa so vse bolj plitve, saj se
tam pesek akumulira.

Skica 1: Težave z morskimi tokovi ob valencijski obali
Skica 1 prikazuje dva pojava – erozijo in
akumulacijo. Tokovi, ki s seboj nosijo material, ga
ponekod akumulirajo, kar se dogaja na območju
Playe Malvarrosa. Za valobranom (rumeno
obarvano območje) se kopiči pesek, globina morja
pa se niža. Pristanišče pa se sooča z drugo težavo, in
sicer z izpodjedanjem morske obale. Močni morski
valovi izpodjedajo notranji del pristanišča (oranžno
obarvano območje).
Preden pristanišča niso tako podaljšali v morje,
tovrstnih težav ni bilo.

Avtor: Patricija Vrešak, 2013
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Danes je pristanišče v Valencii z letnim pretovorom 59 milijonov ton oz 4.200.000 TEU 20 (po
podatkih iz leta 2009) največje pristanišče v Španiji in tudi eno največjih v Sredozemlju. Za
primerjavo – Luka Koper dosega 550.000 TEU. Samo v pristanišču je zaposlenih več kot
15.000 prebivalcev Valencie (Maiques Boira, 2011, str. 340).

Slika 12: Pristanišče Valencia danes

Vir: Port of Valencia, 2013

V valencijsko pristanišče letno zapluje več kot 7.500 tovornih ladij. Skozi pristanišče se
pretovori letno 51 % vseh izvoznih proizvodov (proizvodov, ki se izvažajo iz pristanišč) iz
Španije. V Evropski uniji je pristanišče, glede prepeljanega tovora na petem mestu; pred
Valencio so Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremerhaven (Eurostat, 2013).
Pomemben del pristanišča so privezi za potniške ladje. Tukaj pristanejo vse pomembne
svetovne ladijske družbe: Costa, Royal, Balearia, Iscomar, Transmediteranea … ki potujejo
po Zahodnem Sredozemlju. Za goste, ki pridejo v Valencio s križarko, je posebej poskrbljeno.
Takoj jim dodelijo »Carta Cruise de Valencia« – gre za turistično karto, s katero se gostje v
potniškem prometu prevažajo zastonj, za vstopnine pa odštejejo manj.

20

TEU (Twenty-foot Eqiuvalent Unit) je merska enota, ki pomeni se uporablja za določanje zmogljivosti v
kontejnerskem prometu, osnova pa je 20-čeveljski zabojnik. Ta je dolg 6,1 m, širok 2,44 m in visok 2,6 m
(Mahne, 2007, str.20).
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Graf 4: Število križark, ki so priplule v valencijsko pristanišče med leti 2006 in 2011

Vir: podatki pridobljeni na Port de Valencia, izdelal: Vrešak, 2013

Graf 4 prikazuje močan porast privezov križark v zadnjih letih. Opazen je upad leta 2009, ki
ga povezujemo z gospodarsko krizo in dražjimi taksami privezov za ladje v pristanišču.
Pomembno pa je omeniti še notranja gradbena dela v pristanišču Valencia od jeseni 2008 do
pomladi 2010. Precej privezov za potniške ladje je bilo zaradi del zaprtih. Ladje so
preusmerjali na druga pristanišča ali pa postanek in ogled Valencie preprosto izpustili. Po
odprtju novih privezov pa je leta 2011 priplulo že več kot 200 križark (podatki, pridobljeni v
valenčanskem pristanišču).
Pristanišče zaseda velik prostor (600 ha). S pristaniščem je povezan ves javni potniški promet.
Zaradi povečanja pristanišča so leta 2008 zgradili še dodatne železniške in avtocestne tire
proti pristanišču. Med leti 2005 in 2009 je zaradi obsežnih gradbenih del v pristanišču in
zaledju pristanišče tako zaposlovalo še več prebivalstva kot običajno. Gradili so potrebno
infrastrukturo za potrebe Formule 1 in MotoGP (proga je speljana po pristanišču) ter nove
stanovanjske soseske za preseljeno prebivalstvo, ki se je v tem času zaradi dodatnih del v
pristanišču še povečalo.
Podatke za Graf 4 sem pridobila v pristanišču, na oddelku za sprejem potniških ladij v Port de
Valencia in jih dopolnila s podatki z Urada za turizem.

7.2. LETALIŠČE VALENCIA
Letališče Valencia, ki ga je ustanovila in ga sedaj upravlja španska letalska korporacija Aena
Aeroportos, je bilo zgrajeno leta 1927. Glede na število prepeljanih potnikov je osmo največje
špansko letališče in za Alicantejem drugo največje v avtonomni skupnosti. Danes je letališče
Valencia povezano s 15 državami, število linij se med viškom sezone podvoji. Leta 2011 je na
letališču pristalo čez 4,8 milijonov potnikov (Aena, 2013). Številka se je v zadnjih dveh letih
le še povečala. Sprva je bilo letališče manjše, z eno stezo. Leta 2006 so ga zaradi America's
Cupa povečali in dogradili še veliko parkirno hišo. Letališče so povezali z dvema metro
linijama, obe peljeta v center mesta.
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7.3. JAVNI MESTNI PROMET
V javnem mestnem potniškem prometu je pomembno omeniti metro, kolesa in mestne
avtobuse.
· Metro Valencia je s svojim delovanjem pričel leta 1988. Do danes so zgradili 5 prog, v
projektu pa jih je 10. Zaradi krize se je gradnja nekoliko upočasnila. Naslednja linija
naj bi bila dograjena do konca leta 2015 (MetroValencia, 2013).
· Podzemna železnica (metro) in tramvaji so pomembni za prevoz turistov. Vsak, ki
prileti na letališče, se v mesto odpelje z eno izmed dveh linij podzemne železnice.
Tudi po mestu so tramvaji med turisti zelo popularni.
· Valenbici je sistem koles. Z metro kartico si vsak lahko kupi kolo za čas ene ure.
Valenbici je zelo priljubljen sistem javnega prevoza, predvsem po parku Turia in
starem mestnem jedru.
· Mestni avtobusi imajo 109 linij. Turisti se zanje manj odločijo. Mogoče zaradi težje
preglednosti postajališč.
· Pomembni in priljubljeni med turisti so tudi taksiji, saj taksisti ne goljufajo in večina
zna tudi osnove angleščine. Vsi so bele barve in imajo točno določeno tarifo.

7.4. AVTOCESTNE POVEZAVE Z DRUGIMI REGIJAMI
Za prihod do Valencie domači gostje (tudi tuji), ki se v Valencio odpravijo z avtomobilom,
uporabijo avtocestni sistem (Ferri, 2012, str. 3). Dostopnost do vsake vasi je danes pomemben
dejavnik za razvoj katerekoli dejavnosti. Turizem in gospodarstvo se brez odličnih
avtocestnih povezav na vse strani Španije ne bi mogla tako razvijati, kot se.
Zakaj avtocesta in ne regionalna cesta? Avtocesta skrajša čas prevoza iz ene točke v drugo, le
redki se na pot še odpravijo po regionalni cesti (primer poti iz Madrida v Valencio; tri ure po
avtocesti ali sedem ur po regionalni cesti). Prav tako Španija nima sistema vinjet, cestnine pa
so poceni (Ferri, 2012, str 12–14).
Torej sta tudi čas za pot in čimbolj enostavna vožnja pomembna razloga za odločitev gosta za
določeno destinacijo.
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8. TURIZEM V VALENCII ZADNJIH 20 LET
Celoten turizem v Španiji je pod okriljem Ministrstva za industrijo, energijo in turizem.
Ministrstvo je bilo osnovano že leta 1905, sprva kot Ministrstvo za transport, turizem in
komunikacije. Skozi čas se je spreminjalo in dobivalo nove pristojnosti in razsežnosti,
odvisno od potreb. Ministrstvo je pristojno za promocijo Španije kot turistične dežele, za kar
namenja milijone evrov letno (Aguirre, Hernández, 1995, str. 5–8).
Začetki razvoja turizma segajo v 60. in 70. leta. Pod Francovo diktaturo je bil turizem omejen
na domače goste in bogate tuje poslovneže. Zgrajeni so bili prvi hoteli (La Ciudad…, 2013,
str. 3). Pomembnejši postane z vstopom v Evropsko unijo, ko postane Španija kot dežela
sonca in morja zelo zanimiva za tuje, evropske turiste.
Mesto Valencia je od 1992 začelo graditi turistično infrastrukturo. Pričelo je z oglaševanjem
Valencie kot turistične destinacije in z zaposlovanjem delavcev v turizmu. Vendar je bilo
mesto kot turistična destinacija izven Španije vse do odprtja 32. America's Cupa v primerjavi
z obdobjem po letu 2006 komaj prepoznavno (Love Valencia, 2013).
Leta 1992 je v Valencio pripotovalo 372.205 turistov (od tega 92.502 tujih turistov), do leta
pred America's Cupom, 2006, se je število turistov povečalo na približno 1.600.000. Od tega
je bilo skoraj 1.000.000 domačih turistov. Najvišji delež tujih turistov so do leta 2006
predstavljali turisti iz Velike Britanije, Italije, Francije in Nemčije (Turismo Valencia, 2013).
Leto 1992 je bilo pomembno, saj so tudi ostala večja španska mesta gostila pomembne
dogodke; Sevilla Expo na temo »Čas odkritij«, Barcelona poletne olimpijske igre, Madrid je
postal evropska prestolnica kulture, Zaragoza je dobila potrditev za Expo 2008 za temo
»Voda«. Tega leta je v Španijo pripotovalo 10-krat več potnikov kot leta poprej. Pomen
Valencie kot turistične destinacije je bil v tem letu še zelo omejen.
Že leto 1993 je pomenilo rast turizma po celotni Španiji. Leto poprej zgrajena infrastruktura
se je prestrukturirala v turistično. Valencia se je pričela prijavljati na izbore za mesto
prireditev. Leto je pomembno zaradi gradnje infrastrukture namenjene kongresnemu turizmu.
Leta 1993 so zabeležili 128 kongresov, srečanj, sestankovanj, leta 2006 je številka že presegla
700. Kot je razkrila raziskava International Congress & Convention Association (ICCA), je
bila Valencia uvrščena že na četrto mesto na področju rasti poslovnega turizma. Ta raziskava
navaja, da ima Valencia 950-odstotno povečanje mednarodnih srečanj v desetletju 1995–
2005. Pred njo so se na lestvici uvrstili Barcelona, München in Ženeva (Sancho Pérez, 2005,
str. 5-7).
V letih od 1999 do 2002 je Valencia beležila 24,3-odstotno rast števila nočitev (La Ciudad …,
2013, str. 7). V tem obdobju so na področju turizma pridobivala mlada mesta – Malaga,
Salamanca in Zaragoza. Pri Madridu in Barceloni je bilo opaziti stagniranje, medtem ko je v
Sevilli, Cordobi, Granadi in Toledu rast turizma upadala. V tem času se je pričelo zanimanje
za t. i. kulturno-urbani turizem – ogledovanje zgodovinske in kulturne dediščine mest, hkrati
pa zanimive stvaritve nove arhitekture. Valencia je postala tako zanimiva zaradi novih
turističnih atrakcij, dobre prometne povezanosti in novo zgrajenih kongresnih dvoran in
hotelov.
Od leta 2002 do leta 2006 se je gospodarski vpliv turizma v Valencii močno povečal; iz
661.000.000 € se je dobiček povečal za 25,4 % na 829.300.000 €. Omeniti je potrebno, da se
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je v tem obdobju zelo povečalo zaposlovanje v turističnem sektorju, iz 1.224 zaposlenih na
2.288 (Sancho Pérez, 2005, str. 16-18). Leta 2006 je provinca postala že šesto
najpomembnejše gospodarsko območje Španije.
Leta 2005 je Univerza na Dunaju izdala študijo, kjer je preučila turistične kazalce (European
Cities Tourism, ECT). V raziskavo so vključili 100 mest in analizirali turistični razvoj v letih
od 1990 do 2004. Zanimala jih je zapolnjenost ponudbe. Valencia se je v tej študiji uvrstila
zelo visoko; v povprečju je število nočitev v dotičnem obdobju zraslo za 7,7 %. Valencia
nočitve in goste pridobiva na račun krajšega oddiha. Zadnja leta se kaže tudi velik porast
nizkocenovnih letalskih prevoznikov v Valencio. Raziskava je pokazala, da z nizkocenovnim
prevoznikom pridejo gostje, ki bodo v Valencii ostali krajši čas, pot nadaljevali, prišli zaradi
službenih obveznosti ali pa le na popotovanje po Španiji (Turespaña, 2013).
Leta 2006 je tudi prebivalstvo mesta skokovito pričelo naraščati. Županja mesta Valencia, ga.
Rita Berbera Nolla, ki je na čelu Valencie vse od leta 1992, je tega leta pričela z gradnjami
stanovanjskih sosesk s poceni krediti. Z odlično urbanistično zasnovo je mesto hitro
prebivalstveno naraslo. Kar pa je najpomembnejše je to, da je bila v mestu brezposelnost do
zloma nepremičninskega sektorja pod španskim povprečjem.
Mednarodni turizem je dosegel vrh rasti leta 2007 z 32. America's Cupom. Prav to leto je
pomemben mejnik za turistično dejavnost province. Leto 2007 predstavlja 38-odstotno rast
turizma glede na leto poprej (El turismo…, 2012). Valencia je tega leta vložila veliko denarja
v infrastrukturo, uredila prometne povezave, s pomočjo promocije Valencie po celotni Evropi
pa je še povišala število obiskovalcev. Tudi v prihodnje imajo na občini, v turistični pisarni in
na Generalitat Valenciani21 želje po prihodu še večjega števila predvsem tujih turistov. Tega
leta se je tudi domače prebivalstvo začelo intenzivno učiti angleščine. Občina je po zelo
ugodni ceni uredila jezikovne tečaje za delavce v turizmu in vse, ki imajo željo po znanju
angleščine.
Graf 5: Število nočitev in število turistov v zadnjih 20 letih v provinci

Vir: podatki, pridobljeni na Uradu za turizem; izdelal: Vrešak, 2013
21

Generalitat Valenciana je neke vrste parlament znotraj Comunidad Valenciane, kjer se sestajajo glede
pomembnih dejavnosti v provinci. Generalitat Valenciana je zadolžena za vse, kar se dogaja v provinci.
Generalitat Valenciana voli svojega predsednika, ki pa je podrejen kralju.
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V Grafu 5 (prejšnja stran) je leta 2009 možno opaziti upad števila obiskovalcev Valencie.
Upad je bil beležen v celotni Španiji. Eden izmed vzrokov je recesija, poleg tega pa ne
moremo tudi mimo nemirov in demonstracij v Španiji ter odprtja cenejših destinacij – npr.
ponudba »Last minute« večinoma v vzhodnem Sredozemlju. Le leto za tem so na ozemlju
celotne Španije ponovno vidni rekordi. Vzrok gre pripisati nemirom v Severni Afriki – gostje
so se raje odločili za Španijo, saj so se tukaj počutili varneje.
Turistična zveza Španije (»Turespaña«) je leta 2011 v vseh medijih objavila odličen video o
Valencii. Še bolj nazorno je predstavila vse turistične atrakcije, kot so bile predstavljene v
»trailerju« iz leta 2009. Tokrat so se bolj osredotočili na vso arhitekturno in naravno
dediščino, ki jo provinca premore. Predstavili pa so tudi vse znane muzeje, festivale in
neokrnjeno naravo. Rezultati promocije so se pokazali že leta 2012, ko se je število nočitev
ponovno začelo dvigovati, več je bilo prepeljanih potnikov (Generalitat Valenciana, 2012, str.
6–7).
V Valencii se lahko izbira med 131 hoteli (podatek za januar 2013), ki jih je mogoče najti
preko različnih spletnih rezervacijskih portalov (Booking.com, Hoteles.es, Expedia.com,
Westin.com, Venere.com, Hotelsclick.com). Na splošno je v Valencii v sektorju turizma
zaposlenih 6,1 % prebivalcev, v ostalih vejah terciarnega sektorja pa čez 53 % (27.700 malih
podjetij leta 2011). Kljub zavidljivim številkah je teža sektorja turizma v Valencii pod
španskim povprečjem (TurismoValencia, 2013).

Graf 6: Število hotelov in hostlov v provinci med leti 1992 in 2012

Vir: podatki, pridobljeni na Uradu za turizem; izdelal: Vrešak, 2013

Graf 6 nazorno prikazuje rast gradnje vse do leta 2010, ko se gradnja ustavi. Največ hotelov je
zgrajenih v mestu Valencia. Opaziti je tudi strmo rast gradnje med 2006-2010. Valencia v teh
letih je postala prirediteljica pomemnih mednarodnih športnih prireditev in festivalov, zato je
bilo potrebnih tudi več hotelov.
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Ko je provinca zgradila infrastrukturo in se pripravljala na prestižno regato, je mesto na
splošno rastlo, se širilo, prebivalstvo se je priseljevalo. Z znižanjem cen nepremičnin in
spremenjeno zakonodajo, se je mesto rešilo praznih stanovanj in nepozidanih površin.
Nekatere od teh so prenovili in preuredili v hotele ali hostle. Nekatere objekte so podrli in
sezidali kongresne dvorane.
Valencio danes predstavljajo evropskim turistom kot zelo atraktivno mesto z nad 220
sončnimi dnevi na leto in s povprečno temperaturo 25 °C. Tudi ko je v Srednji Evropi zima, je
tukaj pomlad; dnevne temperature le redko padejo pod 17 °C (Perez Cueva, 1994, str. 25–27).
Prvi pozdrav na letališču so pozimi palme in zreli pomarančevci. Predstavljena je tudi kot
mesto, polno španskega temperamenta, zabave, odlične kulinarike in arhitekturnih stvaritev
(Turespaña, 2013).

8.1. PODROBNEJŠA ANALIZA LETA 2012
Turizem je panoga, ki sodeluje z vsemi ostalimi sektorji gospodarstva. Država, ki je leta 2012
sprejela milijone tujih gostov, mora zato imeti poleg turističnih zanimivosti zgrajeno tudi
ustrezno infrastrukturo. Država vsako leto zgradi kaj novega. Provinca Valencia trenutno
ponuja največji akvarij v Evropi in živalski vrt, ki je zasnovan kot savanski safari, v mestu, v
katedrali pa hranijo sveti kelih22 (García Blanco, 2013, str. 24-27).
Avtonomna skupnost je v Španiji na četrtem mestu glede deleža prihoda tujih gostov. Na
prvem mestu so Kanarski otoki (gre za prispevek dobička od turizma k BDP v letu 2012), ki
so leta 2012 prispevali 31 %. Na drugem mestu je Katalonija z Barcelono in Lloret de Marom.
Tretje mesto si delita Madrid in Andaluzija. Šele na četrtem mestu je Valencia (v celotni
španski proračun od turizma doda 9,1 %) za njo so Balearski otoki. Oboji so lansko leto
zabeležili visok upad turizma, kar je še en dokaz stagniranja zadnji dve leti (Turismo
Valencia, 2013, str. 3-5). Če se omejimo le na provinco, turizem prinaša 11 % k regionalnemu
BDP-ju, 14 % Valenčanov pa je v sektorju redno zaposlenih (v odstotek niso všteti študentje,
sezonski delavci ter vsi, ki so neposredno povezani s turizmom; všteti so zaposleni v hotelih,
na plažah, turističnih agencijah, vodiči …) (La Ciudad …, 2013, str. 3–4).
Leto 2012 je v prvem četrtletju beležilo visok odstotek upada prihodkov od turizma. Iz leta
2011 na leto 2012 je turizem izgubil kar 6,4 % prihodkov glede na prejšnja leta. Sezona 2012
je bila za Špance na splošno ena slabših (El turismo…, 2012). Razloge gre pripisovati
svetovni gospodarski krizi, odprtju drugih cenejših in bolj vročih destinacij. Medtem ko je
Španija pozimi turiste izgubljala, sta jih Maroko in Egipt dobivala.
22

Sveti kelih oz. sveti gral (v španščini »El Santo Cáliz de la Cena del Señor) naj bi po izročilu prinesel prvi
papež, apostol Peter v Rim. Po analizi s strani zgodovinarjev in arheologov naj bil zgornji del keliha iz
poznohelenističnega obdobja (1. st. pr. n. št.), spodnji del pa je arabski izdelek iz 10. st. n. št. iz Egipta. Do 3.
stoletja je bil kelih v Rimu, dokler ga ni papež Sikst II. izročil diakonu Lovrencu v hrambo. Po prestanem
mučenju je diakon kot mučenik Lovrenc kelih odnesel v Španijo. V gorah, v bližini Pamplone, je postavil
samostan »San Juan de la Pena«, kjer je skril kelih. Listine potrjujejo, da je bil isti kelih tam še v 12. stoletju.
Španski kralj Alfonso V. ga je leta 1437 dal v varstvo Valenčanom, kjer je še danes (García Blanco, 2013, str.
24-27).
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V prvem četrtletju leta 2012 je mesto Valencia zabeležilo manj kot 800.000 tujih turistov, kar
je 6,4 % manj kot leto poprej v enakem obdobju. Tuji gostje so bili večinoma iz Nemčije in
Velike Britanije (Turismo Valencia, 2013, str. 3–4).
65,8 % turistov v Valencii se je odločilo za nočitev v hotelu. V lanskem letu so število nočitev
v Valencii v hotelih povečali za 6,3 %. Največ nočitev so izgubili apartmaji in stanovanja, in
sicer 20,7 % (IVE, 2013).
Kar 73,5 % turistov je leta 2012 v Valencio prispelo z letalom, kar je 3,6 % več, kot leto
poprej. Več gostov prileti v Alicante (Aeropuerto de Altés), in sicer 399.286, letališče
Valencia (Aeropuerto de Manises) pa beleži 119.808 priletov. Rast so zaradi turizma
zabeležila vsa španska letališča (Love Valencia, 2013).
V letu 2012 je v Valencii pristalo 59.824 letal, s čimer se uvršča na šesto mesto
najpomembnejših letališč v Španiji; pred Valencio so: Barajás v Madridu, El Prat v Barceloni,
Palma de Mallorca, Costa del Sol v Malagi, Gran Canaria in Alicante. Glede na leto 2011
letališča beležijo močan upad (valenčansko za 15 %). Z različnimi letalskimi družbami je sem
prispelo 11.125.537 potnikov (podatki, pridobljeni na Aeropuertu Valencia).
Na letališče v provinci Castellón, Costa Azahar, pa tuji gostje ne morejo pristati. Španska
vlada ga je namreč leta 2011 po 15 letih delovanja in nekaj milijonskih izgubah zaprla, nato
pa med aprilom in julijem leta 2012 odprla le za španske lete. Sedaj ga preurejajo in sem
preusmerjajo vsa tovorna letala. Še do nedavnega je veljalo, da bodo opustili še to, saj ima
samo Barcelona tri letališča, poleg tega pa dve še Valencia (Hernán, 2013, str. 43-45).

Graf 7: Način prihoda turistov v Valencio leta 2012

Vir: podatki, pridobljeni na Uradu za turizem; izdelal: Vrešak, 2013

Graf 7 prikazuje način prihoda gostov v Valencio. Velika večina, 45,5 %, jih prileti na
valencijsko letališče, 37,1 % se jih pripelje z avtom (večinoma gre za popotovanja po
Španiji), 15 % se jih pripelje z vlakom (večina popotniki iz Madrida in Barcelone). Avtobus
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in ladja imata zanemarljiv odstotek. Razlog za manjšo uporabo avtobusov so zelo drage karte
španskih avtobusnih družb (Alsa) (podatki pridobljeni na Uradu za Turizem, 2013).

8.2. ORGANIZACIJA MESTA ZA POTREBE TURISTA
Ko gost prispe v Valencio, ga že na letališču pričaka mnogo turističnih predstavnikov iz
različnih turističnih agencij, ki skrbijo, da je vsakemu novemu turistu dodeljena turistična
kartica oz. turistični zemljevid Valencie. Goste po večini preusmerijo na podzemno železnico
do centra.
Goste, ki pridejo z vlakom (ti so večinoma mladi, ki gredo na popotovanje po Španiji in
večinoma ciljajo na »couchsurfing«), prav tako na glavni železniški postaji Estación del Norte
ali na Joaquín Sorolla pričakajo turistični agentje in jih usmerijo naprej na mestni avtobus,
metro ali tramvaj.
Danes ni več težko najti prenočišča skoraj kjerkoli na svetu, saj obstaja mnogo različnih
internetnih strani, ki turistu pomagajo rezervirati nočitev. Na voljo so hoteli od ene do šestih
zvezdic, odvisno od zahtev posameznega gosta. Možno je rezervirati apartma, hišo,
stanovanje, hostel ali kamp.
Na voljo je tudi mnogo kazinov. V kazine hodijo večinoma angleški, nemški in francoski
gostje. Kazini so razporejeni izven centra, od česar je tudi odvisna ciljna skupina. Ob obali so
večinoma evropski gostje na oddihu, starejši na zdravljenju. V novejšem delu (sever mesta,
območje Burjassota in Benimàmeta) so nastanjeni v prestižnih hotelih poslovneži iz vsega
sveta. Ti dve območji sta mirnejši, posejani s parki, bazeni, sprehajalnimi stezami. V starem
mestnem jedru so hoteli in hostli, kjer se nastani mlajša populacija za manj kot en teden, prav
tako so cene daleč najnižje (v povprečju je nočitev med 10–20 €). V mestnem jedru zato ni
kazinov, je pa pestrejše nočno življenje.
Ne le da se je mestni utrip »podredil« določenemu tipu turizma in določeni ciljni skupini
gostov, temu primerno je tudi zaposlovanje prebivalstva. Za srednjo in starejšo starostno
skupino, ki tudi za nočitev odštejejo 3-kratni znesek in več, je osebje hotelov primorano znati
več tujih jezikov. Poleg tega je tudi zaposlovanje različnih poklicev v elitnejših hotelih večje.
V hostlih pa se srečamo z osebjem, ki ne govori tekoče angleščine.
Valencia se lahko pohvali z izredno dobro prometno povezanostjo z vsemi vrstami prometa z
vsemi ostalimi španskimi provincami. Za raziskovanje celotne Comunidad Valenciane se
gostje v kar 82 % odločijo za rent-a-car. Prednost tega je velika mobilnost turista. Povprečno
se odšteje 20 € za en dan izposoje avta ne glede na letni čas, poleg tega da se ga da izposoditi
in vrniti na več mestih po celotni Španiji. Sledijo potniki, ki se odločijo za avtobus, teh je
10,2 %, in nazadnje za železniški promet, 5,4 %. Pomembno je omeniti, da se da izposoditi
tudi rent-a-boat, vendar so nekoliko strožje omejitve (potreba po izpitu). Vsak dan vozi tudi
trajekt na Balearske otoke (Turismo Valencia, 2013).
Gostje v Valencii ostanejo povprečno 5,5 dni; tisti, ki so v zdraviliščih, 12 dni; podjetniki pa
2,1 dneva, kar je nekoliko pod španskim povprečjem (podatki iz Statističnega Urada
Comunidad Valenciana, 2012).
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Ker je turistov kljub vsemu veliko, več kot 3 milijone letno, je s tem povezano tudi
onesnaževanje. Španci so raziskali, da odkar je Valencia pričela vlagati v turizem, torej
zadnjih 10 let, so se emisije v mestu dvignile za 10,2 %. S tega vidika so mesta
prestrukturirali – zgradili so metro, dodali več linij avtobusov in turistom posebne turistične
karte, s katerimi se lahko zelo poceni vozijo po mestu. Leta 2007 je mesto dobilo sistem koles
(Valenbici za 26 €/leto), kar je mobilnost še povečalo.
Izsušili in prestavili so reko Turio, ki je sprva tekla po središču mesta. Leta 1957 je namreč
njen tok tako narastel, da je bilo celotno mesto pod vodo. Danes lahko na mestni hiši vidimo
spominsko tablo teh poplav, skozi celoten prejšnji tok reke pa je speljan velik park, ki
razpolavlja Valencio in predstavlja pomembno rekreacijsko točko Valenčanov in tudi turistov.

Karta 7: Osušeni tok reke Turie, danes sprehajališče in pomembna turistična točka

Vir: Daydreamvillas, 2013

Posadili so mnoge, za mediteransko podnebje značilne rastline, naselili ptice, arheološke
ostanke na območju parka so zavarovali s steklom, da so lažje dostopni za ogled turistov in so
tudi povsem brezplačni.
Gostje se po Valencii prevažajo s tramvaji in metroji; hotelski kompleksi so povezani z metro
sistemom – vsak hotel je največ 10 minut hoje oddaljen od postaje. Iz povsem južne točke
smo na skrajno severni lahko v manj kot eni uri, kar je tudi za turista zelo pomembno. Nihče
ne želi izgubljati dragocenega časa, pa tudi če gre za oddih. Ne le da se turisti zaradi odlične
mreže javnega prometa izognejo gneči, veliko tudi privarčujejo. Poleg tega, da je promet
povezan s turističnim sektorjem, zaposluje tud veliko ljudi.
Valencia ima tri linije turističnih avtobusov, ki vozijo cele dneve. Z eno karto se je možno
voziti 48 ur. Večinoma se zanje odločijo starejši turisti in podjetniki, ki imajo možnost ostati
v Valencii le en dan.
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8.3. NAJBOLJ OBISKANE TURISTIČNE TOČKE
Konfiguracija med starim mestnim jedrom in novejšimi zgradbami, ki so bile zgrajene v
zadnjih 20 letih zaradi potreb turizma, se kaže kot zelo tržna. Novi trendi, ki jih napoveduje
tudi turizem, je arhitektura. Zaradi novih arhitekturnih stvaritev, se turisti odpravijo na
določeno mesto nekaj pogledat. Govorimo lahko o trženju arhitekture (La Ciudad …, 2013,
str. 6–7).
Provinca Valencia se lahko pohvali s 115 turističnimi zanimivostmi, ki vabijo domače in tuje
goste v Valencio. Med njimi je 10 takih, ki so predstavljene v vseh turističnih vodičih. Večina
tujih turistov, ki pride le za dan ali dva, si ogleda le te, ki so predstavljene in najbolj
promovirane. Dotične turistične atrakcije promovirajo že na letalih, namenjenih v Valencio.

Tabela 2: 8 najbolj obiskanih turističnih znamenitosti Valencie
Turistična znamenitost
Število obiskovalcev leta 2011
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 1.854.131
L'Oceanogràfic
1.119.429
IVAM (Instituto Valenciano de Arte 876.356
Moderno)

La Lonja de la Seda
Bioparc
L'Umbracle
MuVIM (Museo Valenciano

de

568.356
450.000
214.100
la 168.220

Illustracion y la Modernidad)

Iglesia Catedral

150.609
Vir: podatki, pridobljeni na Uradu za turizem; izdelal: Vrešak, 2013

Slika 13: La Ciudad de las Artes y las Ciencias (Mesto umetnosti in znanosti)
Z desne proti levi: El Palau de les Arts Reina Sofía, na sredini se nahaja
L'Hemisfèric, na desni pa Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Slika je
posneta iz L'Umbracle. Na Sliki 13 manjkata Agora in L'Oceanogràfic.

Avtor: Patricija Vrešak, 2013
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8.3.1. MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE (M UZEJ
ZNANOSTI PRINCA FELIPEJA)
Na vseh razglednicah Valencie je predstavljen Ciudad de las Artes y las Ciencias, ki ga je
skonstruiral arhitekt Calatrava. Gre za kompleks muzejev, dvoran, mostov in največjega
akvarija v Evropi. Celotni prostor se je gradil 10 let. Območje se nahaja na izsušenem rečnem
toku Turie, na južnem delu mesta Valencie. Akvarij dobiva vodo iz morja in iz reke Turie.
Muzej znanosti, zgrajen v obliki kita, je odprt vsak dan. V njem so interaktivne delavnice. Na
treh nadstropjih so na zabaven in enostaven način predstavlkjeni znanstveni poskusi.
Razstavljeni eksponati so postavljeni tako, da se med njimi sprehajamo in se sami odločimo
kateri poskus bomo izvedli sami.
El Palau de les Arts Reina Sofía je najmlajši del celotnega dela, dokončan leta 2005,
predstavlja operno hišo in galerijo. V njem se odvijajo vsi »gala« dogodki v Valencii – opere,
gledališke predstave, pomembne prireditve … Celotna stavba je zgrajena iz aluminija in
belega betona ter obdana z bazenom. Ima videz odprte školjke.
L'Hemisfèric bi lahko prevedli kot »planetarium«. Oblika spominja na očesno veko, ki se
odpira novi znanosti in gleda v bazen. Dno bazena je iz stekla, ki ustvarja iluzijo. V njem je
kino (Museo de las Artes y las Ciencias, 2013).
Na sprehajališču po L'Umbracle so postmodernistične skulpture sodobnih umetnikov.
Zasnovan je kot prehod med znanostjo, umetnostjo in naravo. Ima velik preddvor, kjer je
možno preizkušati geografsko znanje iz matematične geografije. Postavljeni so prikazi in
makete Zemlje, Sonca, Lune in planetov.

8.3.2. L'OCEANOGRÀFIC
L'Oceanogràfic je največji akvarij v Evropi in druga najpomembnejša turistična atrakcija v
Valencii. Nahaja se znotraj kompleksa La Ciudad de las Artes y las Ciencias. Turistom se
letaki L’Oceanogràfica delijo že na letalu. Več kot 80 % turistov se med krajšim bivanjem v
Valencii odloči za ogled enega izmed živalskih vrtov.
Živalski vrt je razdeljen na različna življenjska okolja morskih živali – od tropskih pa do
arktičnih/antarktičnih predelov. Ponuja 500 različnih vrst rib, vodnih sesalcev, ptic in
plazilcev. Vse živali živijo v vodi ali njeni bližini. Živali so v parku razporejene glede na
klimatske pasove, morja, možno je videti mnoge ogrožene vrste. Trenutno je edini akvarij v
Evropi, ki ima beluge in mrože (L’Oceanogràfic, 2012, str. 1–6).
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8.3.3. IVAM IN M UVIM
IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) je muzej sodobne umetnosti 20. stoletja.
Muzej se nahaja v starem delu mesta. Odprli so ga leta 1989. Od takrat so v njem redno stalne
in nove razstave (IVAM, 2013).
MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustracion y la Modernidad) je zasnovan kot sprehod iz 18.
stoletja do danes skozi odkritja. Gre za muzej oblikovanja, fotografije, abstraktne umetnosti.
Prikazan je način fotografiranja pred stoletji in danes (MuVIM, 2013).

8.3.4. LONJA DE LA SEDA
La Lonja de la Seda (skrajšano »La Lonja«) se nahaja v starem delu mesta. La Lonja je bila
zgrajena med 1482 in 1533. V zgodovini je bila pomembna kot borzno in trgovsko središče
preprodaje svile in keramike. Danes je v celoti zaščitena pod UNESCO-m, in sicer od leta
1996 (Zgodovina Valencie, 2012).
Za turiste je odprta le v nedeljo.

8.3.5.

BIOPARC

Slika 14: Žirafe v Bioparku
Živalski vrt, kjer se živali prosto
gibljejo na velikih površinah in se jih je
mogoče dotikati, se nahaja na vzhodnem
obrobju mesta Valencia, v parku Turia.
Tuje turistične agencije ga predstavljajo
kot živalski vrt nove generacije. Novi
živalski vrtovi stremijo k temu, da se
živali gibljejo po čimvečjem prostoru in
so človeku čim bližje. Zajema 10 ha
površine in več kot 4000 živali afriške
favne (Bioparc, 2013 str. 1–4).

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Za obisk Bioparca se je potrebno z metrojem peljati pol ure ven iz mesta. Predstavljen je kot
safari v savani, živali se gibljejo po velikem prostoru.
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8.3.6. IGLESIA CATEDRAL-BASÍLICA METROPOLITANA DE LA
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE VALENCIA
Metropolitanska bazilika, ki stoji v samem starem delu mesta, vsem znana kot bazilika sv.
Device Marije, naj bi hranila sveti kelih.
Zgrajena je bila med »reconquisto« leta 1238, ko je v Valencio prišel tudi prvi škof. Zgrajena
je bila na mestu nekdanje vizigotske katedrale, ki so jo Mavri spremenili v mošejo.
Prevladujoči slog je katalonska gotika, s primesmi renesanse, francoske gotike in baroka. V
njej se skriva tudi sveti gral – po navedbah Garcíe Blanca (2013, str. 27) zgodovinarji
krščanstva menijo, da gre za sveti gral, ki je bil uporabljen na Zadnji večerji.

Slika 15: Sveti kelih v valencijski katedrali
Bazilika je poslikana s freskami iz 15. stoletja. Dokaz,
da je bazilika zgrajena na temeljih mavrske mošeje, so
muslimanske freske iz 13. stoletja (Maiques Boira, 2011,
str. 115–140). Leta 1931 je bila bazilika s strani španske
vlade proglašena za državni spomenik, kasneje jo je
zaščitil še UNESCO. Leta 1936 pa je ravno v tej baziliki
Franco prevzel oblast nad celotno Španijo. Obnovitvena
dela so bila zaključena leta 1999. Bazilika je na voljo
vsak dan vsem turistom, v njej se ne mašuje.

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

8.3.7. PLAZA DEL MERCADO
Znamenita tržnica ni omenjena v Tabeli 2 (glej stran 42), saj ni mogoče vedeti, koliko gostov
vstopi vanjo. Za vstop in ogled tržnice namreč ne pobirajo vstopnine.
Tržnica v starem centru mesta je bila v slogu modernizma zgrajena leta 1914. Plaza del
Mercado združuje okrog 400 podjetij s 1500 zaposlenimi iz celotne province Valencia. Ni le
pomembna turistična točka, temveč tudi pomemben faktor z vidika gospodarstva. Gre za eno
največjih tržnic v Evropi. El Mercado ima več kupol kot gotska katedrala. Stene so iz tipične
valencijske keramike in iz poslikanega stekla. Zunanjost gradijo kamen iz Buñola, marmor in
opeka.
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Tržnica je zgrajena v neposredni bližini mošeje, v labirintu trgov in ulic. Preden so postavili
znamenito stavbo je tukaj potekalo trgovanje na prostem vse od 13. stoletja. Sem so hodili
kmetje in trgovci iz zaledja in ostalih krajev Evrope trgovat. V bližini, kjer je danes Plaza del
Collado, je bilo manjše pristanišče (Zgodovina Valencie, 2012).
V 15. stoletju so na to mesto postavili vislice za vse goljufe v mestu. Prirejali so konjeniške
igre, ki so jih v 16. stoletju prepovedali, v istem stoletju so kasneje še uvedli bikoborbe.
Danes bikoborbe v Valencii še kar izvajajo. »Corrida del Toros« v Valencii gosti bikoborbo
trikrat letno. Prvih dvanajst se izvaja med festivalom »Las Fallas«.

8.3.8. TERRA MÍTICA
Zabaviščni park Terra Mítica omenjam, ker prinaša velike dobičke. Nahaja se izven mesta
Valencia, v Benidormu v južnem delu avtonomne skupnosti. Do Benidorma vozijo vlaki in
avtobusi, zato ni težko priti do zabaviščnega parka.
Zabaviščni park Terra Mítica je zamišljen kot sprehod skozi stari vek – od egipčanskega,
preko grškega do rimskega predela.

8.4. TURISTIČNO ZELO OBISKANI FESTIVALI IN ŠPORTNE
PRIREDITVE
8.4.1. FESTIVALI
·

LAS FALLAS

Turistično najbolj znan in najpomembnejši je »Las Fallas«. Ta se odvija sredi marca. Leta
2013 se je odvijal med 12. in 19. marcem. Mesto je takrat polno turistov. Vsi želijo videti
vsakodnevne mestne povorke (vsaki dve uri je plesna parada v tradicionalni valencijski
opravi), bikoborbe (samo leta 2013 je bilo v enem tednu 18 bikoborb, na vsaki ubitih po šest
bikov) in poslušati »Mascleto23« (gre za ognjemet sredi dneva) ter ponoči gledati ognjemete.

23

Mascletá je vsakodnevni ognjemet sredi dneva med Las Fallasom. Ognjemet povzroča ritmičen hrup, zato ga
ljudje tudi poslušajo in ne samo opazujejo.
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Slika 16 (levo): Plesna parada v tradicionalni valencijski noši
Slika 17 (desno): Figure na Las Fallasu 2
Praznik je mišljen kot pozdrav pomladi. Za prebivalce Valencie pa pomeni skoraj enomesečni
»dopust« (Valencia city guide, 2013).
Praznik traja približno en mesec, od sredine februarja, ko se začnejo prvi ognjemeti, in traja
do 19. 3., ko se praznovanje konča z enournim ognjemetom in s sežigom vseh figur po
celotnem mestu.24 Takrat mesto zgleda kot pogorelo.

Slika 18: La Cremá

Avtor vseh slik na strani: Patricija Vrešak, 2013

Kljub temu da izgleda en mesec ognjemetov, bikoborb, postavljanj figur in na koncu požig
vsega kot popolna izguba, temu ni tako. Obdobje Las Fallasa se ekonomsko izplača. V tem
obdobju je vse v mestu 2–4-krat dražje – prenočišča, prevozi, gostinska ponudba. Kljub
cenam so hoteli povsem zasedeni. Mesta ne obiščejo le domači gostje, praznik je vse bolj
razpoznaven tudi v tujini.
24

Figure so iz papirmašeja in lesa. .Motivi so bodisi pravljični bodisi izvirajo iz mitologije, vsi pa so smešni. Na
zadnji dan prireditve pokurijo vse figure v mestu.
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V času enega meseca sem ugotovila (pogovori z domačini, dnevna poročila), da je
domačinom povečini praznik všeč – predvsem zaradi dopustov. Nikakor pa domačinom ni
všeč, da so vse storitve v času Las Fallasa tri do štirikrat dražje. Turisti si v tem času ogledajo
nogometne tekme, bikoborbe, dnevno-nočne plesne povorke, figure, poslušajo pokanje petard
in občudujejo vsakonočne ognjemete.
Zanimivo je, da praznik postaja vse bolj obiskan s strani tujih turistov. Tujci očitajo Špancem
nesmotrno ravnanje z denarjem, se zgražajo nad vsakodnevnim pokanjem, nad metanjem
petard otrok in sploh ko »zagori« celotno mesto. Za vsako maketo oz. figuro naj bi lesar
potreboval skoraj eno leto, medtem ko je zadnjo noč skurjena v petih minutah. Poleg tega
figure niso na varnih mestih, temveč po ulicah, v parkih – zadnjo noč imajo tako reševalci in
gasilci še več dela kot sicer ta mesec. Tudi bolnišnice so skozi celotni mesec polne
poškodovancev, ki so dobili poškodbe zaradi pokanja. Tuji turisti se sicer zgražajo nad
početjem, a še vedno prihajajo na ogled festivala. Iz pogovorov z obiskovalci sem ugotovila,
da turistične agencije predstavljajo Las Fallas drugačen, kot je dejansko – kot praznik
pozdrava pomladi, praznik ognjemetov in vsakodnevne zabave, kar je goste pritegnilo, da so
se odločili obiskati ta praznik in odšteti več denarja kot bi ga sicer v Valencii. A ko so prišli in
doživljali Las Fallas, so si o prireditvi ustvarili drugačen vtis.
Z vidika turizma je praznik izredno pomemben. Kljub kasnejšemu negativnemu mnenju tujih
turistov prinese Valencii ogromno denarja. Mesto se prazniku povsem podredi – več je
delovnih mest, spremenjene so linije mestnega prometa, cene gostinskih storitev so višje,
hoteli do zadnjega polni. Hoteli in hostli v centru mesta, ki jih čez leto zapolnjuje mlajša
populacija, so sedaj veliko dražji, vsaj dvakrat, in so zapolnjeni z vsemi generacijami turistov.
Medtem ko se po celotni Španiji praznuje »Semano Santo«, v Valencii temu prazniku ne
namenijo tolikšne pozornosti. Mesto se umiri, večina prebivalstva je ponovno na počitnicah.

·

LA TOMATINA

Zelo pomemben je poletni festival v Buñolu, starem mestecu na vzhodnem obrobju province
Valencia. Vsako leto, zadnjo sredo meseca avgusta se tam odvija »La Tomatina« oz. praznik
paradižnika.
Praznik se je pričel leta 1945 sredi parade praznika »Gigantes y cabezudos« (praznik, kjer so
nosili velike figure iz papirmašeja, danes se praznik praznuje le še v Zaragozi), ko so mladi
možje želeli prikazati, kako se strelja. Ker niso imeli orožja, so uporabili zrele paradižnike.
Policija jih je aretirala. Po aretaciji, so vsako leto, vse do 1957, še vedno metali zrel
paradižnik. Ker so bili vsem obiskovalcem bolj kot parade s figurami všeč paradižniki, se je
vrh Comunidad Valenciane leta 1980 odločil, da postane festival uradni praznik. Mesto je
dobilo pravice za vsakoletni festival »La Tomatina«. Paradižnike nakupijo v pokrajini
Extremadura, saj so ravno takrat zreli in najmanj okusni. Danes je praznik mišljen kot bitka
na ulici s približno 150.000 paradižniki in po eni uri »bojevanja« je mesto povsem rdeče
(Lawrence, 2012).
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Slika 19: La Tomatina

Vir: La Tomatina, 2013

Buñol ta dan pritegne med 30.000 in 40.000 turistov. Gostje so nastanjeni v mestu Valencia,
saj v Buñol avtobus ali vlak pelje vsako uro. Obiskovalci so predvsem mlajša populacija. Po
pogovoru s Španci glede praznika sem ugotovila, da praznik mladi zelo podpirajo. Večina
mladih je že bila ali še ima željo obiskati festival. Zaposleni, brezposelni in upokojenci, pa bi
na prazniku porabili manj paradižnikov. Po raziskavi, ki jo je naredila španska komercialna
televizija, bi bilo bolj pametno paradižnike razdeliti med ljudi.
V vasico omenjeni praznik prinese veliko denarja. Pobira se vstopnina (10 € na osebo). Kljub
omejenim količinam paradižnikov, zaradi recesije, gre za zelo nesmotrno ravnanje s
paradižniki. Mediji so pričeli po celotni Španiji praznik obsojati, kar je posledica trenutnih
razmer. Le v enem dnevu so leta 2013 uničili okoli 100 ton paradižnikov. Po izračunih naj bi
La Tomatina stala okoli 2.300 € na uro. Leta 2013 je prišlo še do preprodaje vstopnic na
črnem trgu. Zaradi neveljavnih kart so morali obiskovalci kupiti nove, prave karte (Almenar
Vara, 2013).

8.4.2. ŠPORTNE PRIREDITVE
Pomembni so tudi športni spektakli. Vsako leto se odvija MotoGP, Formula 1. Formula 1 se
od leta 2013 zaradi recesije ne odvija več v Valencii (VN Španije). Proga se namenja za druge
prireditve (Verelt, 2012).
Proga za MotoGP je bila zgrajena leta 1999. V bližini proge je zgrajenih 48 garaž za
tekmovalce in prireditelje. Za obiskovalce pa so v bližini proge na voljo razgledni stolpi ter
tribune za 150.000 obiskovalcev. Dobršen del proge za MotoGP pripada progi Formule 1, obe
pa se nahajata na južnem delu mesta, v bližini pristanišča in hotelov. Proga Formula 1 je bila
zgrajena leta 2007, prva dirka je bila izvedena leto kasneje. Proga za MotoGP je dolga 4 km,
medtem ko je za Formulo 1 daljša od 5 km (Gimeno, 2013).
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Ne smemo pa prezreti nogometnih tekem. Valencia ima dva nogometna kluba in dva večja
stadiona. Turisti se zaradi doživetja »španskega temperamenta« radi odločijo za ogled ene
izmed tekem. Daleč največ turistov se udeleži tekme Valencie z Real Madridom ali z
Barcelono.

8.5. KULINARIKA
Pomemben del turistične ponudbe je vedno tudi hrana in pijača. Za potrebe turizma gostiln in
lokalov kar mrgoli. Možno je poskusiti vse tradicionalne jedi Valencie tako v centru mesta
kot na obali.
Tipična valencijska kuhinja temelji na ribah, mesu, rižu ter mediteranskem sadju in zelenjavi.
Kuhinja ima primesi balearske, murcijške, aragonske in katalonske kuhinje. Skozi zgodovino
pa je vendarle ohranila nekaj svojih tipičnih jedi in pijač, ki jih sicer ponujajo po celotni
Španiji, izhajajo pa iz območja Valencie (La Cocina Valenciana, 2013).
·

Tapas – je v tradicionalni španski kuhinji prigrizek. Lahko so hladni (kot kruh, olive,
sir, pršut) ali vroči (kot popečeno meso, zelenjava).25

·

Aqua de Valencia – je neke vrste koktejl, ki se pije skozi vse leto ob kateremkoli
tapasu. Pripravijo ga iz »cave« – vrsta španskega šampanjca, sveže iztisnjenega
pomarančnega soka, gina in vodke.

·

Sangria – pijača iz rdečega vina, ki je ime dobila po besedi »sangre«, ki v prevodu
pomeni kri. Prvotno je bila sangrija osvežilna pijača z zelo nizko vsebnostjo alkohola
in z zelo majhnimi koščki svežega sadja.

Slika 20: Paella valenciana s piščancem in zajcem
Paella Valenciana je najbolj znana jed iz Valencie.
Recept za jed je izredno star. Kljub temu da »paello«
ponujajo po celotni Španiji, izhaja iz južnega obrobja
province, iz mesteca Ribera. Najprej je predstavljala
hrano revežev na riževih poljih. Riž ni kuhan, temveč
pečen, dodana pa je zelenjava, meso ali morski sadeži.
V Valencii ponujajo dve vrsti prave »paelle« – ena je iz
zajčjega mesa, druga iz piščančjega mesa, pomešanega
z morskimi sadeži in rižem. Danes »paello« najdemo
po celotni Latinski Ameriki, kamor so jo »prinesli«
španski priseljenci.
Vir: Paella, 2013
25

Tapas predstavlja prigrizek ob pozni španski večerji (med 21:00–23:00), kjer naj bi bile misli osredotočene na
pogovor in ne na hrano. Značilen del tapasa so začimbe: česen, čili, paprika, kumina, sol, poper, žafran, olivno
olje. Pomembna vrsta tapasov v Španiji so morski tapasi iz sardin in lignjev.
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·

Juha iz jegulje – v lagunah L'Albufere gojijo jegulje, iz katerih pripravljajo mnogo
tipičnih valencijskih jedi. Jegulje, še žive, je mogoče kupiti na tržnici in v vsaki
ribarnici.

Pomembne pa so tudi vse sladice, ki jih pripravljajo. Sladice so za turiste manj zanimive, saj
so zelo mastne in večini presladke. Nanje pa prisega domače prebivalstvo.
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9.

ZAKAJ SE GOSTJE ODLOČIJO ZA OBISK
VALENCIE?

Da se odločimo za določeno potovanje, k temu ponavadi pripomore kakšen razlog, bodisi
oddih bodisi službena pot. Na potovanje se odpravimo sami, z družino, poslovnimi partnerji,
obiščemo prijatelje; lahko si ga organiziramo sami ali pa za vse poskrbi potovalna agencija.
Raziskava, ki je bila objavljena v članku CamaraValencia za leto 2012, je potrdila, da se kar
78,7 % tujih gostov v provinco odpravi na krajši oddih, kar je precej nad španskim
povprečjem (CamaraValencia, 2013). V zadnjih letih opažamo dvig zdraviliškega in močan
porast kongresnega turizma.
V nadaljevanju poglavja bom predstavila poglavitne vzroke, ki goste pripeljejo v provinco.
Med osmimi razlogi, ki so prikazani na grafikonu (Graf 10), sta po svojem pomenu izstopala
dva, in sicer mediteransko podnebje ter dogodki, festivali. Prav tako me je zanimalo tudi, kje
so za Valencio kot turistično točko gostje izvedeli.
Graf 8 prikazuje, da je Valencia kot turistična destinacija najbolje tržena na internetu. Na
voljo so mnogi videi na youtube.com, hoteli so odlično trženi preko spletnih hotelskih
rezervacijskih portalov. Nekoliko manj, vendar še vedno več kot 40 %, turistov v Valencio
pošlje podjetje (španska in tuja podjetja), v katerem so zaposleni bodisi zaradi sejma bodisi
zaradi udeležbe na kongresu. Na tem mestu je pomembno omeniti visoko rast kongresnega
turizma zadnja leta. Preko potovalnih agencij se gostje skoraj ne odločajo za prihod v
provinco. Po pregledu katalogov in ponudbe po slovenskih potovalnih agencijah sem
ugotovila, da je Valencia le v sklopu večdnevnega potovanja po Španiji, samega potovanja v
Valencio skoraj ne ponujajo.

Graf 8: Kako so obiskovalci izvedeli za Valencio kot destinacijo leta 2011?

Vir: podatki, pridobljeni na Uradu za turizem; izdelal: Vrešak, 2013
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Podatke za lastno raziskavo sem dobila z anketiranjem gostov po nekaj hotelih, kjer sem jih
spraševala po tem, kako so izvedeli za hotel. Raziskava je pokazala, da se je letos še manj
gostov odločilo za obisk Valencie preko potovalne agencije, kot kaže Graf 8. Priloga 1
(Anketa) je prevedena v španščino, angleščino, nemščino in francoščino. Po večini je bila
opravljena na zelo preprost način – gost, ki se je prišel prijavit v recepcijo, je bil s strani
receptorja vprašan po tem, kako se je odločil za Valencio.
Za anketo sem izbrala 5 hotelov. Hoteli so bili izbrani glede na območje (plaža, staro mestno
jedro, območje sejmišč), izgled, število zvezdic (želela sem razpon od najmanj do največ). V
spodnjih vrsticah so hoteli razvrščeni od najvišjega do najnižjega cenovnega razreda.
· SH Valencia Palace *****. Zanimala me je zapolnjenost hotela s petimi zvezdicami,
ki se nahaja v neposredni bližini najznamenitejše turistične atrakcije (Ciudad de las
Artes y las Ciencias) in ob parku Turia.
· Hotel Neptuno ****, ki se nahaja na glavni mestni plaži, Playi Malvarossi, v
neposredni bližini pristanišča in proge za Formulo 1. Izbrala sem ga, ker je največji
hotel na plaži, po njem je poimenovana metro postaja na plaži.
· NH Jardínes del Turia ***. Hotel je bil izbran glede na moje odlične izkušnje s
hotelsko verigo NH po celotni Evropi. Hotel se nahaja izven strogega mestnega jedra
in območja mestne plaže. Do njega je mogoče priti z dvema metro linijama, nahaja se
na območju Fira Valencie in naravoslovnega kampusa Univerze v Valencii.
· Izbrala sem hotel, ki se nahaja v bližini Urada za turizem, na območju Benicalapa, kjer
je več kongresnih hotelov. Hotel Ibis Valencia Palacio de Congresos ** je visoka
stolpnica z več kongresnimi dvoranami.
· Hotel Continental ** se nahaja v starem mestnem jedru v zaščiteni zgradbi.
Anketo (Priloga 1) sem izvedla na 5 različnih hotelih v obdobju enega meseca (sredina
januarja–sredina februarja 2013). Nanjo je odgovorilo 356 gostov. Le 16 (4,5 %) gostov se je
v Valencio odpravilo, ker so ponudbo videli v potovalni agenciji. Verjetno gre tako nizek
odstotek pripisati tudi letnemu času.
Visok odstotek, kar 73,4 % (261 gostov), pripisuje prihod v Valencio službenim obveznostim,
saj so podjetja svoje zaposlene sama poslala v Valencio na kongres, sestanek, sejem,
konvencijo. Odstotek je visok še zaradi štirinajstdnevnega sejma konec januarja in v začetku
februarja.
20,1 % (71 gostov) je za ponudbo izvedelo preko interneta in se v Valencio namenilo na 5 ali
6 dnevni oddih. Ti gostje so starejši, iz severne Evrope, in so prišli na krajši oddih.
Rezultati, ki sem jih prikazala na Grafu 9 (naslednja stran), kažejo na visok pomen službenih
potovanj v provinco. Hoteli, ki sem jih izbrala, so na različnih lokacijah v mestu, na obrobju,
v centru in na plaži. Cenovno so si med seboj zelo različni; izbrala sem hotele z različnim
številom zvezdic. Vzorec (356 gostov oz. enot) je verjetno dovolj velik, da prikaže
razmeroma pravilen rezultat. Raziskava se je izvajala en mesec; vanjo so bili vključeni
naključno izbrani gosti hotelov, ki so samo povedali, kaj je namen njihovega prihoda v
Valencio. Moja raziskava pozimi 2013 kaže še večjo vlogo službenih potovanj v Valencio.
Razlog za to so mnogi sejmi, kongresi, seminarji. Če primerjamo Graf 8 in Graf 9, je na letni
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ravni internetna ponudba tista, ki največ gostov privabi v Valencio. Moja raziskava je bila
opravljena v zimskih mesecih, ko so počitnice manj pogoste. Oba grafa kažeta na zelo majhno
vlogo turističnih agencij. Turistične agencije sicer mesto in provinco Valencio vključujejo v
ponudbo, vendar ni tako zanimiva in poceni (»Last minute ponudbe«) kakor druge destinacije.

Graf 9: Kako so obiskovalci izvedeli za Valencio kot destinacijo na začetku leta 2013?

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Z anketo sem napisano še podkrepila. Če se potnik odloča individualno za svoje potovanje in
ne v sklopu podjetja, je za trženje Valencie kot turistične destinacije pomemben internet. Če
se odloča sam, pregleda ponudbe po hotelih in zanimivosti v mestu.
Kot sem že omenila, Valencio predstavljajo kot mesto z več kot 200 sončnimi dnevi, svetovno
znanimi prireditvami, bogato zgodovino in kongresnim turizmom (Turespaña, 2013). V
polarnem diagramu, Grafu 10, sem hotela prikazati, kaj je najpomembnejši vzrok prihoda v
Valencio.

Graf 10: Vzrok prihoda v Valencio

Vir: podatki, pridobljeni na Uradu za turizem, 2011; izdelal: Vrešak, 2013
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Na Grafu 10 je z 10-stopenjsko lestvico opredeljen pomen vsakega izmed vzrokov prihoda v
Valencio. Raziskava se je opravljala skozi leto 2011, po hotelih in hostlih po celotni provinci.
Gost (domači in tuji) je moral številčno oceniti pomen posameznega vzroka prihoda, od 1
(najpomembnejši, prvi razlog) do 8 (nepomemben vzrok prihoda). Anketa, ki jo je opravil
Urad za turizem, je pokazala, da večina Valencio obišče v času večjih festivalov in dogodkov
(Las Fallas, La Tomatina, MotoGP, do leta 2012 Formula 1). Pomembno je vsekakor
mediteransko podnebje (8 od 10) ter službene obveznosti (7 od 10). Manj je pomemben obisk
Valencie zaradi moderne arhitekture, preživljanja prostega časa, obiska prijateljev in znancev
ter zgodovinskih in naravnih znamenitosti.
Polarni diagram (Graf 10) sicer nazorno kaže pomembnost posameznega vzroka, vendar se
pojavi težava, da so v raziskavo bili zajeti le gostje, ki so se prijavili v provinci. Tisti, ki so
prišli na obisk k znancem (5 od 10) ali se odpravili individualno na izlet v zaledje, v raziskavo
niso bili vključeni. Moderna arhitektura, 6 točk od 10, ni med najpomembnejšimi vzroki
prihoda v Valencio, vsekakor pa je zelo pomemben del turistične ponudbe Valencie (obisk
Mesta znanosti in umetnosti).
Polarni diagram (Graf 10) tudi ne kaže velikega pomena obiskov zaradi ogleda zgodovinskih
stavb (5 od 10). Naravne znamenitosti, ki se skrivajo v hribovitem zaledju, so najmanj
pomemben vzrok prihoda v Valencio – 3 točke od 10. Zdraviliški turizem in turizem na
kmetiji privabita manjše število gostov, večinoma domačih. Ti gostje so večinoma starejši
domači turisti, ki pa na oddihu ostanejo dlje kot pri drugih tipih turizma v Valencii.
Kot pomanjkljivost raziskave naj omenim še to, da ni ločevala med domačimi in tujimi gosti.
Raziskovalce je torej na splošno zanimalo, kateri so najpomembnejši vrzoki prihoda. Če bi
ločili med domačimi in tujimi gosti, bi mogoče bil Graf 10 nekoliko drugačen oz. bi dobili
dva polarna diagrama, ki bi ju lahko med seboj primerjali.
Podatki za Graf 10 so pridobljeni na Statističnem uradu v Valencii in na Uradu za turizem iz
anket, ki so bile opravljene po hotelih, hostlih v letu 2011.
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10. CELOLETNI TURIZEM
Valencia skozi celotno leto beleži veliko število tujih gostov, predvsem angleških, francoskih
in nemških. Opaziti je višek prenočitev med avgustom in oktobrom. Po opravljenih
raziskavah in prebiranju različne literature sem ugotovila, da na primeru Valencie nikakor ne
moremo govoriti le o poletnem turizmu oz. masovnem turizmu v času poletnih počitnic.
Graf 11, ki prikazuje gibanje števila obiskovalcev in nočitev skozi leto 2011, ponazarja, da je
turistična dejavnost pomemben vir dohodka skozi celotno leto. Višek sezone v Valencii sta
september in oktober, nižek pa december in januar, ko število obiskovalcev pade pod 50.000
mesečno.

Graf 11: Gibanje števila obiskovalcev in nočitev v provinci skozi leto 2011

Vir: Urad za turizem Valencia; izdelal: Vrešak

Valencia je pomembna turistična destinacija, gostje pa v njej ostajajo v povprečju 2–3 dni, kar
pomeni, da je Valencia z vidika turista vredna ogleda. Turisti, ki se odpravijo na popotovanje
po Španiji, skoraj ne izpustijo obiska mesta Valencie in njenih glavnih turističnih
znamenitosti. Pogosto pa turisti v mesto Valencio priletijo in se od tukaj odpravijo na
potovanje po Španiji. Valencijsko letališče ima odlične in poceni letalske povezave skozi vse
leto. Hkrati pa je med več kot 200 ponudniki na spletu z lahkoto najti prenočišče za dan ali
dva. Pomemben vzrok, da gostje priletijo v Valencio in se od tukaj napotijo naprej po Španiji,
so odlične prometne povezave – železniške, cestne in morske. Vsako uro pelje hitri vlak v
Madrid, Barcelono in na južne predele Španije. Prav tako je pomemben vodni promet oz.
vsakodnevne povezave Valencie z Balearskimi otoki. Cestno je Valencia odlično povezana z
avtocestami na vse strani države, kar je za popotnika prav tako pomembno.
Obiskovalci sejmov, kongresov, ki pridejo v Valencio službeno, po večini ostanejo zaradi
krajšega oddiha v Valencii še dan ali dva dlje. Nekoliko podrobnejša analiza oseb, ki jo je
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opravil Urad za turizem med leti 2010 in 2011, je pokazala, da gostje karte rezervirajo za
obdobje od sedem do osem dni. Če spremljamo gibanje turista, ta ostane 3 dni v mestu
Valencia, nadaljnje 3 dni se odpravi v notranjost province, kjer so na voljo krajinski parki,
zabaviščni parki, golf igrišča, bližnji obiski vinskih kleti ali pa neokrnjene plaže, ki se
nahajajo 20–30 km izven mesta Valencie na jugu province; primer: Gandia in Cullera – plaži
madridskih managerjev.
Glavna smernica, ki nakazuje turizem bližnje prihodnosti, je vključitev zaledja, podeželja v
turizem. Želja vlade, Generalitat Valenciane, je gospodarska obuditev notranjosti,
preprečevanje odseljevanja v samo mesto in oživljanje dejavnosti v hriboviti notranjosti
province, čemur namenja velike vsote denarja. Težnja po rekreacijskih centrih v zaledju in vse
večjem vključevanju agrarnega sektorja v turizem – turizem na kmetiji, ekološke kmetije,
obiranje pomaranč, jezdenje konj … je izkazana tudi s strani tako domačih kot tujih gostov.
Prvi rezultati pa se že kažejo.
Poleg poslovnega in kongresnega turizma Valencia ponuja tudi 12 golf igrišč s pripadajočimi
hoteli. Golf igrišča so skozi celotno leto zasedena in Valencia kaže težnjo po dograditvi še
kakšnega. Prav mediteransko podnebje omogoča, da je možno golf na prostem igrati skozi vse
leto.
Zadnja leta se je razvil povsem nov tip turizma, ki je bolj kot ne omejen na višji sloj in prinaša
v Valencio velike vsote denarja. Navtični turizem, zaradi katerega so preuredili pristanišče,
vsakoletne regate, in sejmi navtike privabljajo vse več ne le domačih, temveč tudi tujih
obiskovalcev.
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11. ZDRAVILIŠKI TURIZEM
Že v antični zgodovini, ko je bilo mesto postavljeno, so bile zgrajene prve valencijske terme.
Zaradi ugodnega podnebja je na območjih mediteranskega podnebja zdravljenje še danes
pomembno. Sprva je bil način zdravljenja tradicionalni; gostje so sem prišli na oddih,
rekreacijo ali k zdravniku. Nikakor pa ta tip turizma ne bi bil izvedljiv, če v zaledju province
ne bi bilo mineralne vode (Amor Garosset, Fernández Torán, 1998, str. 187). Zaradi zdravilne
mineralne in termalne vode v provinco prihaja vse več bolnikov s kroničnimi boleznimi.
Z leti se je zdraviliški turizem v provinci Valencii razvijal in danes pripeljal do ustanovitve 7
wellness centrov in treh večjih bolniških centrov. Pogoje, ki so pripeljali do uvedbe
zdraviliškega turizma in prihoda pacientov iz celotne Evrope, gre pripisati odlični povezanosti
Valencie z evropskimi letališči, termalni in mineralni vodi ter mediteranskemu podnebju.
Nikakor pa ne moremo mimo cenovnih ugodnosti. Gostje, ki si ta tip turizma privoščijo, so
povečini upokojenci srednjega in višjega razreda. Povprečna starost gostov tega tipa turizma
je 50 let. Povprečno ostanejo v zdravilišču 10 dni (v zimskih mesecih 14 dni, v poletnih 7 dni)
(IET, 2013).
Povpraševanje po wellness turizmu je v Valencii iz leta v leto večje. Panoga je konkurenčna
ostalim podobnim centrom po Evropi in je dobičkonosna.
Samo mesto Valencia ima 3 večje bolniško-rehabilitacijske centre. Dva od teh sta neposredno
ob plaži Malvarrosa pri pristanišču. Za goste, ki se odločijo za zdravljenje v mestu Valencia,
so organizirani tudi mnogi izleti v notranjost; na lagune, na pokušino vin, obiske starih
mest … Pomembno je, da zdraviliški tip turizma neposredno ob obali ni osredotočen le na
obalni pas, ampak v svoj sklop zdravljenja vključi tudi zaledje. Z več vidikov razvoja
province je tako delovanje pomembno – ohranjanje delovnih mest v zaledju, oživljanje
naravne in kulturne dediščine (Ivars Baidal, 2003, str. 139–140).
»Balneario de Salud« v Chulilli se omenja že leta 1700 in se nahaja v bližini izvira reke Turie
(reka se izliva v Sredozemsko morje južneje od mesta Valencie). Zdravilišče ponuja poleg
zdravljenja tudi možnosti doživljajskega turizma, pohodov v gore, obiske jam ... Nahaja se na
obrobju naravnega parka »Parque Natural Chera – Sot de Chera«.
V bližini vulkana (v naravnem parku Hoces de Cabriel), se nahaja zdravilišče Confrentes.
Pomembno je zaradi z magnezijem obogatene termalne in mineralne vode. Zdravilišče
Confrentes se nahaja v hriboviti notranjosti na skrajnem vzhodu regije, ob izviru dveh rek;
Júcar in Cabriel. Zdravilišče je bilo zgrajeno 1902 in se nahaja na 400 m n. v. Dolina
Confrentes sodi med ene najlepših dolin (kanjon) v celotni provinci; v bližini je naravni park,
kraško podzemlje, vulkan.
Z vidika ohranjanja podeželja in zdraviliškega turizma je potrebno omeniti še »Balneario de
Verche«, ki ima tradicijo že iz rimskih časov. Tudi to zdravilišče se nahaja v dolini reke Turie
(Karta 4, stran 19 – severno od naravnega parka Turia). Pomembno je predvsem za bolnike s
pljučnimi obolenji. Tudi tukaj je mineralna voda, obogatena s sulfati. (Valencia, Terra i Mar,
2013)
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Karta 8: Tipi turizma po celotni avtonomni skupnosti

Vir: Turismo de Salud, 2012

58

Vsa omenjena (večja) zdravilišča izkazujejo težnjo po ohranjanju in razvoju turizma v
hribovitem zaledju province. Vsa so bila že pred zaprtjem, vendar se je zadnja leta pojavilo
povpraševanje po zdravljenju tudi v neokrnjeni naravi. Vsem tem zdraviliščem oz. balneariem
pripadajo še hektarji površin. Z vidika razvoja province pa je njihov pomen še toliko večji, saj
se prebivalstvo še vedno lahko zaposli v zaledju mesta.
Sama promocija zdraviliškega turizma province je najpomembnejša v Nemčiji, Franciji,
državah Beneluxa in v Veliki Britaniji. Zaradi vse večje potrebe gostov provinca še širi
ponudbo na internetnih straneh; tovrstni tip turizma oglašujejo vse bolj tudi potovalne
agencije. Na podlagi ponudbe se tuji gostje odločijo za zdravljenje v provinci Valencia (Amor
Garroset, Franández Torán, 1998, str. 190). Tujih gostov je približno štirikrat manj kot
domačih, a še vedno daleč nad povprečjem v primerjavi z drugimi španskimi provincami.
Leta 2010 je v Valencio na zdravljenje prišlo 249.063 gostov (Generalitat Valenciana, 2013).
Ne le tuji, za Comunidad Valenciano so pomembni predvsem domači gostje. Leta 2010 je
prišlo na zdravljenje v provinco 857.114 španskih gostov, starih povprečno 50 let, od tega v
provinco več kot 155.000 (Turismo de Salud, 2012).

Graf 12: Število obiskovalcev v španskih zdraviliščih po avtonomnih skupnostih leta
2010

Vir: Turismo de Salud, 2012; izdelal: Vrešak, 2013

Graf 12 prikazuje, da je Comunidad Valenciana skupaj s Kanarskimi otoki in Andaluzijo
daleč pred vsemi ostalimi avtonomnimi skupnostmi glede na število obiskovalcev v
zdraviliščih leta 2010.
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Zdraviliški turizem ima za provinco velik pomen. Ne le da se prebivalstvo vključuje v razna
zdravljenja, srečanja, ima možnost rekreacije, velik pomen je tudi v zaposljivosti. Ker so
gostje starejši, potrebujejo še toliko več nege kot mlajši. V tem tipu turizma je zaposlenih
veliko tujih zdravnikov in medicinskih sester, ki skrbijo za bolnike. Zdravilišča omogočajo
službe v hriboviti notranjosti province in na ta način preprečujejo izseljevanje v mesto ob
morju. Večina zaposlenih se med tednom posveti bolnikom, med vikendom (dan ali dva), pa
se odpravijo domov. Iz tega je razvidno, da turizem v provinci Valencia vpliva tudi na
dnevne, ali tedenske migracije prebivalstva.
Z odprtjem letovišč ob obali so zdravilišča v neokrnjeni naravi nekoliko izgubila, sedaj pa
ponovno pridobivajo svoje goste. Gostje so vseh generacij in iz celotne Španije. Poleg vsega
pa so gorska zdravilišča pomembna še za izobraževalne namene.
Slika 21: Balneario de Verche

Vir: Balneario de Verche, 2013

Slika 22: Kraški pojavi v bližini Balnearia
Confrentes

Slika 23: Balneario Chulilla

Vir: Kraški pojavi, 2013
Vir: Balneario Chulilla, 2013
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12. KONGRESNI IN SEJEMSKI TURIZEM
Valencia je mlado mesto, ki zadnjih 10 let doživlja močno gospodarsko in prebivalstveno rast.
Vse evropske in svetovne agencije, ki opravljajo raziskave iz področja rasti gospodarstva in
prebivalstva, jo uvrščajo zelo visoko. In kar je najpomembnejše – Valencia kot provinca ima
še mnogo neizkoriščenega potenciala za rast in razvoj (Ivars Baidal, 2003, str. 35).
Kongresni turizem je v Valencii pričel rasti v devetdesetih. Hitra rast se je ustavila 2006. Od
tega leta je rast počasnejša. Še vedno pa vsako leto presežejo 700 kongresov. Vse do 2006 je
Valencia gradila ustrezno infrastrukturo. Posebej za razvoj in predstavitev inovacij je izven
mesta na območju Burjasota velik kongresni center s pripadajočimi sejmišči. Mesto so 2006
povezali z redno metro linijo in dogradili ustrezno infrastrukturo. Sedaj je Valencia špansko
najpomembnejše kongresno mesto. Z vidika tujcev kongresnikov za enkrat še ni tako
pomembna. Tujci so udeleženci, niso pa še po večini prireditelji.

Graf 13: Število gospodarskih prireditev; kongresov, konvencij, sestankov, izobraževanj
v provinci

Vir: podatki, pridobljeni na Firi, do leta 2012; izdelal: Vrešak, 2013

Samo v letu 2012 so v Valencii zabeležili 756 kongresov, kar je 23 več kot leto poprej. Tudi
za leto 2013 je bilo že januarja 2013 napovedanih čez 700 kongresov.
Graf 13, za katerega sem podatke pridobila na Firi (valencijsko sejmišče), nazorno prikazuje,
kako pomemben je kongresni turizem. Letno opravijo več kot 700 večjih kongresnih
prireditev. Cilj je povpraševanje po tem tipu turizma še povečati. Vendar naletimo na težavo;
Valencia namreč želi graditi nove objekte, a se pojavi težava pri denarju. Španija je v hudi
gospodarski krizi in nadaljnjih gradenj nekaj časa ne bo (podatki pridobljeni na obisku Fire
Valencia).
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12.1. FERIA VALENCIA (SEJMI V VALENCII)
Burjassot, Fira de Valencia, mesto sejmov, kakor mu rečejo Španci, je naselje izven mesta
Valencie. Le 5 km iz centra Valencie (na severnem obrobju mesta) se nahaja razstavno
središče. Odlično je povezano z avtocesto, v času sejmov so posebej odprte dodatne linije
tramvajev do sejmišča, pogostejše so linije z letališča.
Vsako leto preseže rekord v postavitvi sejmov, ki privabijo domače in tuje gospodarstvenike.
Leta 2010 je bilo odprtih 31 sejmov, leta 2011 že 39, za leto 2013 je napovedanih 44 sejmov.
Tudi pri sejmiščih lahko vidimo rast. Število obiskovalcev sejmov že od leta 2009 vedno
preseže 1.500.000 iz vsega sveta (Feria Valencia, 2013).

Slika 24: Feria Valencia

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Feria Valencia je najsodobnejši razstavni prostor v Španiji. Z 231.000 m2 površine je eden
izmed deset največjih na svetu. Letno tukaj že več let zapored razstavlja več kot 12.000
razstavljavcev iz vsega sveta, sejem pa prinese med 70. in 80.000.000 € zaslužka (El turismo
de congresos…, 2013).
Po številu sejmov in kongresov je Valencia četrta v Evropi. Pred njo so se uvrstili: Ženeva,
Barcelona in München. Leta 2010 je dobila Valencia priznanje za najboljšo organizatorko
kongresov in sejmov, ki jo je podelila organizacija IACC (International Association of
Congress Centres). Organizacija je ocenjevala izgled kongresnih dvoran in prizorišče sejmov,
hotelsko ponudbo, dostopnost ter poskus vključevanja drugih sektorjev gospodarstva v
kongresni turizem.
V Sloveniji je mnogo turističnih in poslovnih agencij, ki se ukvarjajo s trženjem kongresne
ponudbe. Za Slovence so bolj kot Valencia zanimiva bližnja mesta, ta pa postaja vse bolj
zanimiva za ruske poslovneže in ostaja stalnica za domače – španske, nemške, francoske in
britanske poslovneže.
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13. NAVTIČNI TURIZEM
Navtični turizem se kot tip turizma omenja z ustanovitvijo »El Real Club Náutico de
Valencia« že leta 1903. Za razvoj novejšega navtičnega turizma so pomembne španske in
mednarodne regate. Prve večje, mednarodne regate so bile: Louis Vouitton, Etapa vuelta a
España, Trofeo de S. M. La Reina (El Turismo nauticó, 2008, str. 20). Valencia je leta 2007
(nato še 2010) postala najprej prirediteljica America's Cupa (prestižne regate), od tega leta pa
je prirediteljica vsakoletnih manjših, španskih regat. Zaradi odlične prometne povezanosti z
vsemi deli Španije in bližine letališča, je postala še prirediteljica navtičnih sejmov.

Slika 25: 32nd America's Cup (2007)

Vir: America's Cup, 2013

Kaj pravzaprav je navtični turizem? Španci ga opredeljujejo kot tip aktivnega turizma, kjer si
noč in dan v stiku z vodo, omogoča pa različne vodne vrste športov: surfanje, potapljanje,
vodno smučanje, jadranje, veslanje, kanu, ribolov … Pomembno je, da je udeleženec na
vodnem plovilu, kjer se rekreira in uživa na vodi (Turismo náutico…, 2001, str. 3-4).
Navtični tip turizma v provinci še razvijajo. Najprej je bilo potrebno dograditi nove priveze v
pristanišču, se promovirati ter nakupiti plovila. Načrt gradnje števila privezov niso dosegli
(glej Graf 14, stran 65). Težave so se pojavile pri financah zato se je gradnja novih privezov
zaustavila.
Že leta 2006 je imela avtonomna skupnost 16 % vseh privezov v Španiji, pred njo sta bili
Katalonija in Andaluzija (El Turismo náutico, 2008, str. 5). Španska pomorska zveza je
novembra 2006 pripravila poročilo, da bodo v celotni Španiji povečali število privezov za
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44 %. Provinca si je obetala 56 % povečanje števila privezov na celotnih 600 km obale. Ker je
bilo strateško poročilo opravljeno pred zlomom v Španiji, je ostal le načrt za v prihodnje, ko
si bo celotna država opomogla. Valencia je leta 2006 v pristanišču zgradila dvižni most in
povečala pristanišče, leta 2008 pa je zgradila nove pomole za potniške ladje ter priveze za
jadrnice. Predvidenega načrta do leta 2016 zagotovo ne bodo izpolnili (Turismo náutico...,
2011, str. 4–5). Na Grafu 14 (glej stran 65) je predstavljeno dejansko stanje in načrt.
Po raziskavi leta 2007, opravljeni s strani »Estudio de la Asociación Nacional de Empresas
Náuticas«, je bilo v navtičnem turizmu v celotni Španiji zaposlenih 113.737 prebivalcev, ta
tip turizma pa prispeva 5.536 milijonov € (El turismo náutico, 2008, str. 25). Glede
zaposlovanja je navtični turizem na 63. mestu in daje 0,7 % k skupnemu BDP.
Pomembno je omeniti vse »podsektorje«, ki imajo od te vrste turizma delo in zaslužek –
gradbeništvo, industrija (plovila, elektronika) in storitvene dejavnosti. Na ta način sektor
zaposli več kot pol milijona prebivalstva. Razmere v navtični industriji so povezane s
splošnimi gospodarskimi razmerami v državi. Med letoma 2002 in 2006 se je za 22 %,
povečalo število na novo registriranih vodnih plovil. Leta za tem so bila negativna. Leta 2010
je bilo registriranih 10,2 % manj plovil, glede na leto poprej. V primerjavi z letom 2012 in
glede na leto 2006, je odstotek negativen, in sicer -35 % (Turismo náutico…, 2011, str. 8).

Tabela 3: Prednosti in slabosti navtičnega turizma v provinci
Prednosti
Slabosti
· Valencia
ima
odlične
· Pred letom 2007 o Valencii kot
fizičnogeografske možnosti za razvoj
destinaciji navtičnega turizma ni
navtičnega
turizma
–
stalna
nihče govoril.
prevetrenost, valovanje, mediteransko
· Pomanjkanje privezov.
podnebje.
· Zapleteni pravni in upravni predpisi.
· Pomorska tradicija.
· Omejeno le na poletje.
· Marine so v bližini hotelov.
· Gospodarska kriza.
· Prometno so marine odlično povezane
· Slaba promocija – le interenet, ne
– metro, avtocesta, letališče
potovalne agencije.
· Marine so ob plažah.
· Vabeča kulinarika.
· Valencia ima 12 modrih zastav26
(podatek za leto 2012).
· Copa de America, 2007 in 2010
(America's Cup) – veliko priznanje in
uveljavitev Valencie v navtičnem
turizmu.
26

Modra zastava, ki jo je podelila »Fundácion de Educácion Ambiental en Europa«, pomeni, da je marina
okolju prijazna (Modra zastava, 2013).
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· Po zastoju ponovno sredstva za razvoj
in širitev.
· Za provinco še pomemben dohodek.

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

V celotni Španiji je 441 marin za navtični turizem, od tega v avtonomni skupnosti Valencia le
49. Številka je precej nizka, vendar pa je izkupiček kljub nizkemu številu zavidljiv. V
primerjavi z Galicijo, ki jih ima 86 in skoraj dvakrat manjši dohodek.
Tuji turisti so v okviru navtičnega turizma v provinci izredno pomembni. Leta 2010 jih je
prišlo več kot 500.000 v provinco (Turismo náutico ..., 2011, str. 7). Glede na leta poprej to
pomeni rast za 9,2 %. Navtični turizem zaživi le med julijem in avgustom. Med letom od te
vrste ni večjih dohodkov. Gostje, ki se odločijo za tovrstni tip turizma v Valencii, ostanejo en
teden in so srednjih let (Urad za turizem, 2010).
Španija je leta 2009 odobrila 202.687 licenc za jadranje, kar je še nekoliko dvignilo rast
turizma. 15 % teh je iz Valencie (30.405), 17 % iz Andaluzije in 13 % iz Katalonije. Domači
gostje so bili pred krizo zelo pomembni gostje, sedaj nekoliko manj (Turismo náutico, 2011,
str. 12-16).

Graf 14: Načrtovano in dejansko število privezov v celotni provinci

Vir: povzeto po: Turismo náutico en el Comunidad Valenciana, 201. in El turismo
náutico, 2008, izdelal: Vrešak, 2013

Graf 14 prikazuje koliko je bilo načrtovanih in koliko zgrajenih privezov v celotni provinci
Valencia. Kot vidimo se je odstopanje začelo leta 2008, ko je država zapadla v krizo, iz katere
se še ni pobrala. Gradnja novih privezov se je zaustavila za naslednjih nekaj let.
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Med 18. in 22. aprilom 2013 se je odvijal navtični sejem t.i. »Boat Show«. Na sejmu je bilo
predstavljeno, da je trenutno v celotni provinci okrog 22.000 privezov, kar je po planu iz leta
2006 še vedno veliko. Tematika letošnje navtike je bila: »El agua, fuente de la vida« – kar v
prevodu pomeni: »Voda, vir življenja« (VLC Boat Show…, 2013, str. 3-7). Tudi v prihodnje
bodo delali na tem, da bo morje ostalo čim čistejše in da bodo pridobili nove modre zastave.
Na letošnjem »Boat Showu« so bila predstavljena nova ladijska plovila, bilo je mogoče stopiti
nanja in jih seveda tudi kupiti.
Zaradi dviga cen goriva in višjih cen v marinah se je povpraševanje nekoliko zmanjšalo.
Kljub izgubi precejšnjega dela turistov, je navtični turizem v provinci še vedno pomemben in
ne gre zanemariti njegovega finančnega doprinosa (Turismo náutico…, 2011, str. 7–9).
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14. TURIZEM NA KMETIJI
Na splošno je turizem v provinci dobro razvit in zadnja leta tudi mesto z zaledjem vse bolj
sodeluje in ga oživlja. V novejše promocije je vključeno zaledje – naravna in kulturna
dediščina. Pomembna je interakcija domačega prebivalstva s turisti. Na Karti 8 (glej stran 58)
so z zelenimi krogi označena območja, kjer se pojavlja turizem na kmetiji.
Turizem na kmetiji se je razvil v zaledju province. Gostje so nastanjeni v naravi. Gostje
turizma na kmetiji so vse generacije – najmlajši v sklopu šole, mladi, srednji in starejši. Vsi si
želijo čistega okolja, svežega zraka, domače kulinarike in počitka. Gostje so večinoma Španci
(Turismo rural …, 2013).

Graf 15: Obiskovalci turističnih kmetij v avtonomni skupnosti in po provincah

Vir: povzeto po Martínez Navarro, 2012, str. 25; izdelal: Vrešak, 2013

Turizem na kmetiji se na podeželju v veliki meri povezuje z zdraviliškim turizmom v zaledju.
Študije, ki jih je leta 2006 opravila Generalitat Valenciana, so pokazale, da ima provinca še
velik potencial za razvoj turizma na kmetiji. Poleg dviga števila turistov bi dolgoročno
poskusili omiliti izseljevanje iz zaledja. V sedmih letih so se pokazali že prvi rezultati. V
Tabeli 1, na strani 25, je prikazan popis prebivalstva zelo oddaljene vasice Puebla de San
Miguel. Zaradi priliva denarja se je odstotek izseljenih znižal.
Leta nazaj je bilo sicer nekaj hotelskih sob, vendar premalo. Prav tako turizma ni mogoče
zagnati brez dobre promocije. Provinca je po številu turistov turizma na kmetiji na četrtem
mestu v Španiji. Leta 2005 so presegli 200.000 gostov letno. Danes številka presega 300.000,
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ponujajo pa okrog 13.000 ležišč – v hotelih, gorskih kočah, turističnih kmetijah, brunaricah,
planinskih kočah … Gostje ostanejo več kot 3 in manj kot 10 dni, do nastanitvenega objekta
pa se jih več kot 90 % pripelje z avtom. Pri tujcih je ta odstotek nekoliko nižji, 60 %
(Martínez Navarro, 2012, str. 25–27).
Gostje, ki so ciljna skupina turizma na kmetiji, so odrasli domači turisti. Pridejo največ za 2-3
dni, le upokojenci ostajajo dlje (Vera Rebola et al, 2009, str. 30). Turisti se v več kot 80 %
pripeljejo na željeno točko z avtom in brez rezervacij (kar 93 % gostov). Na krajši oddih
večinoma pridejo (63 % gostov) s svojo družino. Za kraj, kamor se odpravijo Valenčani zvedo
od svojih prijateljev, družine (85 %), medtem ko tujci zvedo za ponudbo preko interneta ali
turističnih agencij (23 %) (Martínez Navarro, 2012, str. 12-30).
Analiza o priljubljenosti turizma na kmetiji oz. širitvi turizma na podeželje, ki jo je leta 2008
opravila Univerza iz Alicanteja, je pokazala pozitiven odnos lokalnih skupnosti do prihoda
»nove« panoge. Kar 67 % občin je začelo zaposlovati nov kader, ki je deloval na občini na
področju turizma (skrb za promocijo, pridobivanje sredstev itd.). S strani občin je moč opaziti
odpor do vlade, saj zahtevajo boljše prometne povezave in večji odstotek prisluženega denarja
zase (Vera Rebollo et al, 2009, str. 34–35).

Slika 26: Primer nastanitvenih objektov na podeželju

Vir: Turismo rural, 2013
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Goste vabi vse bolj razgibana ponudba, ki jo podeželje ponuja. Možno je iti na rafting,
pokušati vina, različno hrano. Prav tako vabi kulturna dediščina – stare cerkve, gradovi,
festivali, običaji itd.
Avtonomna skupnost trenutno ponuja 395 turističnih kmetij. Vse niso odprte skozi celo leto,
ampak so le sezonske, ponujajo pa 4.227 sob (INE, 2013).

Karta 9: Turizem na kmetiji po Španiji

Vir: Cánoves et al, 2004

Karta 9 prikazuje pomen turizma na kmetiji po celotni Španiji. S črno barvo je prikazan
odstotek nastanitvenih objektov, kjer je registrirana dejavnost turizma na kmetiji, od vseh
nastanitvenih objektov. S sivo barvo je prikazan delež postelj, ki jih daje posamezna regija na
voljo glede na celotno državo.
Comunidad Valenciana ponuja 6 % vseh nastanitvenih objektov in 7,5 % postelj v v državi.
Te so večinoma v provinci Valencia, v zaledju, ki se oživlja. Turizem na kmetiji dobiva na
pomenu po celotni Španiji. Če analiziramo obdobje 20 let se je število nastanitvenih objektov
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naglo povečevalo. Leta 1994 je bilo npr. v celotni Španiji registriranih 1.074 stavb s
posteljami za turiste. Leta 2000 se je številka povzpela na 3.860, 2003 je bilo že 6.534
poslopij s turizmom na kmetiji (Cánoves, 2004, str. 760–763). Leta 2012 je številka presegla
10.000 (INE, 2013).
Hkrati pa turizem na kmetiji pestijo nekatere težave. Veliko število turistov, ki pričakuje vse
več, onesnažuje naravo. Na ta način bi lahko prišlo do vse bolj onesnaženega podeželja, kar
pa za turiste ne bi bilo več tako zanimivo. Poleg tega dejavnosti, kot so smučanje, rafting,
pohodništvo, plezanje, jezdenje, posegajo v naravo vsaka na svoj način. Povišane ravni
dejavnosti lahko motijo biodiverziteto in vplivajo na življenje živali. Ker kmetijstvo v zaledju
ni intenzivno usmerjeno (dohodek od kmetijstva nenehno pada), predstavlja turizem tako kot
na obalnem pasu možnost dobrega dobička. Ravno zaradi tega se pogosto pozabi na varovanje
narave (Cánoves et al, 2004, str. 757–760).
Vse večje zahteve gostov (podjetnikov, upokojencev) po udobju, kakršno je v mestu – po
odlično speljanih cestah, ostali infrastrukturi – vodijo v spreminjanje podobe podeželja
(Cánoves et al, 2004, str. 761). Pozitivno je, da so zgradili ceste, da preprečujejo izseljevanje
ter da se zmanjšujejo velike ekonomske razlike med mestom in podeželjem. Španija namenja
nepovratna sredstva za oživljanje zaledja in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
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15. GOLF IGRIŠČA
Golf mnogi označujejo kot šport bogatih. Od svojih začetkov pa vse do danes se je precej
spremenil način igranja in s tem pravila golfa. V rimskih časih je predstavljal šport patricijev,
sprva le z leseno palico in s perjem natlačeno žogico, oblečeno v usnje. Razvoj je šport
nadaljeval na Danskem, ko so današnjemu golfu podobno igro igrali na ledu, Francozi in
Nizozemci pa v 15. stoletju na travnikih. V novem veku so pričeli z igro na valovitem
travnatem terenu. V 16. stoletju je nastal kot šport, ki ga poznamo še danes – takrat so na
Škotskem, v mestecu St. Andrews, napisali prva pravila igranja, kot taka pa obstajajo še danes
(Dolenc, 2009, str. 10-11).
Stereotip, da gre le za šport bogatih, se je v drugi polovici prejšnjega stoletja razblinil. Golf se
je pocenil in postal priljubljen med vsemi sloji prebivalstva. Na začetku 21. stoletja je v svetu
že več kot 60 milijonov igralcev golfa, v Evropi preko 12 milijonov (Marín Espejo, 2004, str.
81-21).
Golf je postal pomemben del turistične ponudbe. Ponudba za igranje golfa se razvija šele
zadnja leta v okolici mesta Valencia, z rastjo kongresnega turizma.
V provinci so golf igrišča razporejena okoli mesta in povezana s centrom z linijami podzemne
železnice (Karta 10, stran 76). Golf igrišča so različno velika, različnih zahtevnosti in
različnih cen.

Slika 27: Golf igrišče El Saler

Vir: Golf Valencia, 2013

V celotni Španiji je 424 golf igrišč, medtem ko jih ima celotna avtonomna skupnost 21,
provinca 12, povsem ob obali so tri. V prihodnje nameravajo ponudbo še razširiti. Obsegajo
tisoče hektarjev površine.
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Valenčani v splošnem ne podpirajo več novih golf igrišč, saj se zaradi njih spreminja
pokrajina, zavedajo pa se tudi hude porabe vode za njihovo vzdrževanje. Velika tlorisna
površina zahteva veliko vode, npr. golf igrišče z 18 luknjami zajema med 50 in 60 ari
površine. Želja ekologov po vključitvi reciklirane vode ali napeljave namakalnih sistemov po
golf igriščih še ni povsod naletela na pozitiven odziv. Izvedba namakalnega sistema bi bila
dobra investicija, ki bi porabljala manj vode, bila pa bi tudi cenejša (Marín Espejo, 2004, str.
69).
Sedaj golf igrišča dobivajo vodo iz podtalnice, po golf igriščih pa je napeljan namakalnorazpršilni sistem. Pojavlja se vprašanje, kako da je bilo vse skupaj v tolikšnih razsežnostih
dovoljeno? Španija v začetku devetdesetih ni imela tako stroge okoljske zakonodaje, zato so
zgradili takšno infrastrukturo. Danes pa iščejo rešitve za smotrnejše ravnanje z vodo.
Da je golf igrišče še privlačno na pogled, je potrebno narediti izkope za umetna jezera,
ribnike, manjše hribčke in lične prehode med luknjami. Obremenitve podtalnice so hude,
prihaja do znižanja nivoja podtalnice, zaradi pretirane uporabe umetnih gnojil pa je ta še
dodatno ogrožena (Marín Espejo, 2004, str. 69–70).
Golf igrišče popolnoma spremeni velik kos površine, spremeni naravo in njeno delovanje. Za
izgradnjo so potrebni težki stroji, ki tla povsem zravnajo, hribčki morajo biti lično oblikovani.
Območje je preplet cevi za škropljenje. Želja, da je »angleška trava« tudi v Španiji, okolje
hudo obremenjuje. Zahteve po tonah nasutega gramoza, izkopov pod morsko gladino, lepih
jezerih in ribnikih ter umetno nasajenih rastlinah so trn v peti vsem, ki varujejo okolje (Marín
Espejo, 2004, str. 71).
Hkrati pa ne smemo mimo pozitivnih učinkov golf igrišč v tako urbani provinci. Ne le da jo
po mnenju mnogih estetsko polepšajo, ponujajo tudi dodatne možnosti za rekreacijo in
zaslužek. Velike zelene površine absorbirajo CO2, in sproščajo O2.
Golf igrišča (glej Karto 8, stran 58) se nahajajo izven mesta, na podeželju, kjer je stopnja
zaposlenosti nižja. Prebivalstvo živi večinoma od kmetijstva, različni tipi turizma na ta način
dajejo možnost vključevanja kmetijstva v turizem oz. možnost razvoja dopolnilnih dejavnosti
ali občasne zaposlitve posameznika v turizmu. Golf igrišča potrebujejo vzdrževalce, gostince.
Tudi zaradi golf igrišč je danes podeželje z metropolo toliko bolje prometno povezano.
Kako se bodo provincialna vlada in investitorji spoprijeli z Valenčani, ki novim golf igriščem
ostro nasprotujejo, bomo videli v prihodnje … Investitorji želijo graditi nova igrišča za golf,
ekologi jim nasprotujejo. Zagovorniki novih golf igrišč širjenje zagovarjajo z argumenti o
novih delovnih mestih in potrebi po konkurenčnosti. Novosti in stalna ponudba vabijo goste v
provinco Valencio, kjer lahko igrajo golf celo leto (Marín Espejo, 2004, str. 67–68).
Kot rešitev se nakazuje možnost sodelovanja med različnimi tipi turizma glede vode. Hoteli,
zdravilišča, gostinci bi odpadno vodo morali pričeti odvajati na skupno čistilno napravo, kjer
bi se prečistila in uporabljala za zalivanje trate. Druga možnost je razslanjevanje morja in
uporaba te vode. Evropska golf zveza je leta 1997 pripravila projekt varovanja okolja zaradi
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golf igrišč. Pobuda želi ozavestiti golfiste o vplivu športa na okolje in da mora tudi golf kot
šport postati del trajnostnega turizma. Navedeno je celo, da je golf od vseh športov največji
porabnik površin in vode! Investitorji, Evropska golf zveza in ekologi so dosegli sporazum,
da bodo ravnali na okolju čimbolj prijazen način in še vedno zadovoljili vse bolj zahtevne
golfiste. Ni pa zahteva po smotrnem ravnanju okolice nastala le zaradi teženj ekologov (Marín
Espejo, 2004, str. 86–89).
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16. VALENCIA KOT TURISTIČNI CILJ V PONUDBI
SLOVENSKIH TURISTIČNIH AGENCIJ
Med podrobnejšim spoznavanjem province, spoznavanjem namena obiska tujih in domačih
turistov, sem se odločila nameniti poglavje v diplomskem delu tudi slovenskim turistom. Na
Uradu za turizem so mi povedali, da Slovenci nismo pomembni obiskovalci Valencie –
številke so zelo nizke (leta 2012 le 1.306 Slovencev). Kljub vsemu pa sem zadnja leta iz ust
vrstnikov poslušala o obiskih Valencie – obiskali so prijatelje, ki so bili na študijski izmenjavi
ali pa šli na počitnice, saj iz tržaškega letališča pelje v Valencio direktna in zelo poceni
letalska linija (Ryanair). Z bližnjih letališč (Trst, Benetke, Treviso, Celovec, München,
Gradec, Zagreb, Reka) je možno v Španijo priti zelo ugodno. Tja letijo letalske družbe
Ryanair, Wizzair, Easyjet, Vueling, German Wings …, ki ponujajo zelo ugodne letalske
vozovnice do Valencie.
V raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, kako oglašujejo slovenske turistične agencije obisk
Valencie, sem vključila vse trenutno registrirane oz. delujoče turistične agencije. Hkrati pa
sem naredila tudi raziskavo in ugotovila, koliko gostov odpotuje v Valencio s pomočjo
turistične agencije in katera starostna skupina prevladuje med njimi. Seznam trenutno
delujočih turističnih agencij sem pridobila na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije,
kjer so na seznamu vse slovenske turistične agencije. Nekaj turističnih agencij sem poklicala,
poslala elektronsko pošto ali se tja kar napotila in se bolje seznanila s ponudbo glede
Valencie.

Graf 16: Kako slovenske turistične agencije ponujajo počitnice v Valencii leta 2013

Vir: GZS, 2013; izdelal: Vrešak, 2013

Velika večina slovenskih turističnih agencij Valencio trži v sklopu križarjenja z ladijskima
družinama Costo ali MSC. Križarka se v pristanišču ustavi za 1 dan in gostje imajo v tem času
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možnost ogleda zanimivosti Valencie. Takrat se odločijo za turistično kartico (24, 48 ali 72
ur), s katero imajo velike ugodnosti pri vstopninah, precej ogledov celo zastonj. Podatkov,
koliko slovenskih gostov je stopilo iz križarke, nisem mogla pridobiti.
Poleg križarjenja se Valencia trži še v sklopu območja Coste Azahar. Po večini so gostje
nastanjeni v enem izmed hotelov izven mesta Valencia, a še vedno v provinci Valencia.

Graf 17: Koliko turističnih agencij vključuje Valencio v svojo turistično ponudbo in
koliko ne (l. 2013)?

Turistične agencije, ki
ponujajo počitnice v
Valencii
Turistične agencije, ki ne
ponujajo počitnic v Valencii

Vir: Podatki, pridobljeni na turističnih agencijah; izdelal: Vrešak, 2013

Ugotovila sem, da od 151 registriranih turističnih agencij leta 2013, Valencio kot turistično
destinacijo trži le 32.
Poleg vseh turističnih agencij z bogato ponudbo potovanj, počitnic in križarjenj imamo v
Sloveniji še posebej manjše agencije za prirejanje poslovnih kongresov, letalskih kart in
križarjenj. Posebej jih nisem izpostavljala, saj so vse podizvajalke večjih turističnih agencij. V
raziskavo prav tako niso vključene tiste turistične agencije, ki se ukvarjajo z mladinskim
turizmom.
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17. KAKO SE JE PROVINCA ZARADI TURIZMA
SPREMENILA?
Provinca Valencia se je zaradi turizma v desetih letih zelo spremenila. Spremenil se je utrip in
izgled regije.
Pred vrhom turizma leta 2007 omenjene (pobarvane na Karti 10) infrastrukture ni bilo. Nekaj
hotelov je takrat že bilo, velik porast njihovega števila pa je zabeležen v zadnjih 6 letih. V
starem mestnem jedru je ostalo bolj ali manj vse, kot je bilo, le mnoge stavbe so obnovili in
spremenili njihov namen – zato toliko ponudnikov v centru.
Kot sem prikazala z Grafom 6 (glej stran 36) , se je podvojilo število hotelov v provinci na
sedanjih 131. Poleti število hotelov/hostlov naraste na 200. Število se poveča, ker turistično
nastanitev oddajajo domačini, študentski domovi itd. Zaradi trenutne hude krize so nekoliko
opustili nadaljnjo gradnjo hotelov že leta 2010, vendar takoj, ko si bo država opomogla, so
predvidena nova gradbena dela.

Karta 10: Spremembe v mestu v zadnjih 10 letih – povezava Metro Valencie in turizma

Avtor: Patricija Vrešak, 2013
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Karta 10 prikazuje turistično infrastrukturo v mestu Valencia in neposredni bližini mesta. Vidi
se, da se je dobršen del mesta turizmu in izobraževanju dobesedno «podredil«. S številkami so
označene turistične zanimivosti (1 – Bioparc, 2 – Ciudad de las Artes y las Ciencias, 3 –
L'Oceanogràfic, 4 – proga za Formulo 1, MotoGP, 5 – center mesta; La Lonja, katedrale, trgi,
tržnica, rimski ostanki itd.), ki vabijo v Valencio. Na Karti 10 je mogoče opaziti tudi najbolj
obremenjene dele Valencie – center, Burjassot in območje ob plaži.
Osnova Karte 10 so metro in tramvaj linije Valencie, kar da boljšo predstavo tudi vključitve
Metro Valencie v turizem. Hoteli so povsod v neposredni bližini postaj podzemne železnice.
Prav tako se do vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti pride s pomočjo javnega
potniškega prometa. Tudi Metro Valencia je bil zgrajen v zadnjih 10 letih, dela še niso
končana, zaradi krize so prestavljena na leto 2020 ali kasneje (MetroValencia, 2013). Metro
Valencia je odlična poteza ne le za turiste, temveč tudi za Valenčane. Pot iz enega konca na
drugi tako ne vzame več kot 40 minut, pred tem je prebivalstvo uporabljajo avtobusne
povezave ali pa kar svoj avto. Z izgradnjo podzemne železnice in tramvajev se ni zmanjšala le
gneča in hrup, temveč tudi onesnaževanje zaradi prometa.
Kot je opaziti na Karti 10, so kongresne dvorane in sejmišča locirana izven mesta, v novejšem
delu, kjer so tudi hoteli z več zvezdicami. Ta območja so bila še do nedavnega neposeljena. Z
gradnjami kongresnih dvoran, sejmišč, hotelov in tudi blokovskih naselij se je mesto
povečalo, povezalo s podeželjem.

17.1. SUBURBANIZACIJA
Suburbanizacija je proces razseljevanja prebivalcev, delovnih mest in urbanih dejavnosti iz
osrednjih delov mest v predmestja in širša območja mestne regije (Svetic, 2006, str. 9).
Mesto Valencia je v radiju 50 km okoli mesta odlično prometno povezana. Z linijami
podzemne železnice je mogoče v pol ure priti na oddaljenost 50 km izven centra mesta.
Valenčani se selijo na obrobje mesta zaradi novejših stanovanj, možnosti za prihod na delo v
center pa so zaradi dobrih prometnih povezav še vedno odlične. Mesto na ta način širi svoje
metropolitansko območje in s tem mestni način življenja. Na ta način ob železniški progi,
avtocesti ali metro trasi nastajajo somestja. Na primeru province lahko govorimo o 60–70 km
radiju suburbanizacije. V mesto ali na obrobje se je priselilo tisoče novih prebivalcev bodisi
zaradi boljše kakovosti življenja, kot je na podeželju, ali pa zaradi poslovnih razlogov (Mazón
Martínez, Aledo Tur, 2005, str. 78–79).

17.1.1. LLÍRIA
Kot odličen primer suburbanizacije navajam mesto Liria (v valencianu Llíria), ki leži 25 km
stran od mestnega jedra, na severnem delu province Valencia (Karta 11, naslednja stran).
Mesto šteje skoraj 20.000 prebivalcev, ki so večinoma živeli od kmetijstva v zaledju province.
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Mlado prebivalstvo se je pričelo izseljevati v mesto in domov zahajati le še med vikendi oz.
prostimi dnevi. Metro Valencia je leta 2007 Lirio povezal z redno dnevno in nočno linijo in s
tem preprečil propadanje ter izseljevanje mesta v zaledju. Mesto Valencia in mestece Liria pa
se povezujeta kot somestji.

Karta 11: Suburbanizacija na primeru Lirie

Vir: Suburbanizacija na primeru Lirie, 2013

Liria je bila pomembna zaradi kmetijstva in izdelave keramičnih izdelkov, ki so se nato
prodajali v La Lonji (v mestu), kot vasica v zaledju mesta že v vsej svoji zgodovini, od
rimskih časov dalje. Največ rimskih ostankov je bilo najdenih ravno v Lirii. Hrani jih
valencijski muzej. Zaradi odrezanosti je mesto ohranilo star, mavrski utrip. Po manjših
restavracijah se dobi arabsko hrano v tadžinih (glinena posoda za dušenje zelenjave in mesa),
tapasov in alkohola skoraj ne ponujajo, postavljena je mošeja.
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Slika 28: Del mesta Liria
Ob obisku mesta imamo občutek, da smo v
arabskem svetu, ne pa v Španiji. Ulice so ozke,
gradnja je povsem drugačna od tiste v mestu.
Za turiste Liria ni tako pomembna. Kljub vsemu si
je moč ogledati zanimive muzeje z rimskimi
ostanki, obiskati mošejo in stare romanske cerkve.
Od tukaj naprej vodi pot v naravni park Turia, tja
pa se lahko napotimo s kolesom.

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

17.1.2. XÀTIVA
Mesto Xàtiva (v španščini Játiva; tokrat uporabljam valencijsko poimenovanje, saj španskega
poimenovanja skoraj ne uporabljajo ) s 26.000 prebivalci se nahaja 70 km iz mesta Valencia
(glej Karto 11 na prejšnji strani), z mestom je na 20 minut povezana z odličnimi linijami
hitrega vlaka. Iz mesta na jugu province smo v pol ure v mestnem jedru. Xàtivo predstavljam
zato, ker je s strani turistov poznana zaradi trdnjave. Grad je danes v provinci zelo
priljubljeno prizorišče mnogih prireditev, gala koncertov, porok … Z geografskega vidika pa
je zanimiva zaradi odličnega prikaza razslojenega španskega prebivalstva na dveh straneh
mesta, ki ju ločuje grajski grič. Prav tako pa je zanimiva zaradi suburbanizacije in odlične
povezanosti z mestom Valencia.
Mesto Xàtiva je kot tovarna papirja za Valencio znana že od arabskih časov, od tam pa se je
papir prodajal naprej. Mesto je nastalo iz strateških vzrokov. Z gradu na hribu je namreč
odličen pogled, zaradi česar je bilo mogoče opaziti in se pripraviti na napad v mestu (Xàtiva,
2013).
Na Karti 12 (glej stran 81) je na jugu province možno videti, da je Xàtiva mesto, ki nudi
delovna mesta, privablja turiste in je z mestom Valencia odlično prometno povezana.
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Slika 29: Bogatejši del Xàtive (pogled z gradu)
Zadnja leta je vse opaznejši trend
selitve bogatejšega sloja v zaledje.
Španske družine, ki si lahko
privoščijo nakup hiše v zaledju,
imajo v večini primerov še eno
stanovanje v mestu. Bogate družine
si zakupijo velike parcele za hišo, vrt
in še bazen.

17.2. LITORALIZACIJA
Vse močnejši trend celotnega območja je litoralizacija, ki je neposredno povezana z rastjo
turizma. Pojavila se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je prebivalstvo množično
začelo seliti na obalni predel. Zrasle so nove stanovanjske soseske (Aledo Tur, 2008, str.
102). Ker turizem v mestu Valencia daje največ delovnih mest, se je veliko prebivalstva
preselilo v mesto. Nadaljnje širjenje mesta sta ustavila recesija in dvig brezposelnosti v
Španiji.
Kot prikazuje Karta 12 na naslednji strani so vse panoge, ki dajejo delovna mesta, izredno
pomembne za prebivalstvo. Turizem je panoga, ki na ta način vse bolj raste in pridobiva.
Največ je možnosti za zaposlitev v samem mestu, opazni pa so manjši predeli po celotni
provinci, kot prikazuje Karta 12. Ta območja v zaledju so neposredno povezana z mestom. V
zaledju, na skrajnem vzhodu province, so terme. Te so pomembne za lokalno prebivalstvo in
kot zdravilišča za celotno Comunidad Valenciana. Na skrajnem jugu so znamenita stara mesta
(primer Xàtive), ki vabijo goste na enodnevni izlet.
Litoralizacija, ki kot proces še zdaleč ni končana, kaže močne negativne učinke na okolje.
Preobremenjenost voda, prsti, pretirana koncentracija prebivalstva na ozkem obmorskem pasu
se kaže z dvigom onesnaževanja, nižanjem gladine podtalnice … Poleg prebivalstva
metropolitanskega območja, ki šteje čez 1,2 milijona Valenčanov, moramo prišteti še vse
turiste, ki pridejo. Turizem kot tak res prinaša denar, vendar ne gre zanemariti tudi negativnih
učinkov na okolje.
Provinca se je že zaradi turizma spremenila – spremembe so vidne v infrastrukturi ter v
življenju prebivalcev. Kljub dnevnim migracijam ne smemo pozabiti velike večine, ki čez
teden raje živi v mestu. Španski delovnik, ki v večini primerov traja od 9:00 do 21:00,
onemogoča možnosti za dnevno migracijo veliki večini prebivalstva. »Siesta«, ki traja tri do
štiri ure na dan, pa je premalo za vožnjo domov v zaledje, poleg tega se tudi z ekonomskega
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vidika ne izplača. Siesto imajo tudi šole. Povsem normalno je ob 13:00 iz šole oditi domov, si
skuhati kosilo in po kosilu iti nazaj v šolo.
Zaledje čez vikende pridobiva na obisku tako Valenčanov kot turistov. Vsi si čez vikend
želijo v naravo. Takrat zaledje nekoliko zaživi. Domov se vrne tudi veliko tedenskih
migrantov.

Karta 12: Litoralizacija in urbanizacija v provinci
Praznjenje podeželja skuša vlada Com. Val.
zaustaviti z novimi delovnimi mesti. Ta so
večinoma povezana s turizmom – terme, spa, golf
igrišča, turizem na kmetiji, ogledi arheoloških
najdbišč, CŠOD, krajinski parki …
Območja
izseljevanja,
prebivalstva …

staranja

Zgoščevanje prebivalstva zaradi boljših
zaposlitvenih možnosti, izobraževanja,
gradnje infrastrukture …

Vir: Prebivalstvo regije, 2013

17.3. URBANISTIČNO PLANIRANJE
Urbanistično planiranje (urbanizem) je dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem novih naselij
in mest in s smotrnim vzdrževanjem obstoječih naselij in mest. Cilj sodobnega načrtovanja
mesta je zagotoviti maksimalno kakovost življenja prebivalstva, močno konkurenčno
gospodarsko vlogo mest in zdravo okolje. Priprava urbanističnih načrtov je zahteven
postopek, ki obsega usklajevanje pobud javnih ustanov in zasebnih podjetij in posameznikov.
81

V pripravi se obravnavajo različne strokovne podlage, ki so vnaprej pripravljene študije s
področja gospodarskega razvoja, naravnih danosti prostora, ekoloških omejitev, socialnih
potreb, prenove nepremične kulturne dediščine, zagotavljanja kakovosti nove arhitekture,
razvoja vodooskrbne, elektro, telekomunikacijske, komunalne in prometne infrastrukture
(Pogačnik, 1999, str. 5-7).
Največji izziv sodobnega urbanizma predstavlja uravnotežen in trajnosten prostorski razvoj.
Po eni strani mora vzpodbuditi prenovo in zagotavljati vitalnost v zgodovinskih mestnih
jedrih, po drugi strani pa omogočati rast in razvoj različnih novih dejavnosti (Pogačnik, 1999,
str. 5-8).
Turizem kot panoga je sprožil tudi nove mestne načrte. Ne le da je bilo potrebno narediti načrt
za nove turistične objekte v mestu, zaradi naraščanja prebivalstva je bilo potrebno dodati tudi
nove stanovanjske objekte. Gospodarska rast je pospešila socialne razlike med ljudmi,
pospešila je kulturno in prebivalstveno dinamiko v metropolitanskem območju. Cene
nepremičnin so porasle, saj je porasel tudi interes za prodajo in nakup stanovanj ter zazidljivih
površin.
Zahteve turizma po novih parcelah za zidanje ali obnove starih zgradb so zelo pomembne za
načrtovanje mesta tudi v prihodnje. Že danes prihaja do navzkrižij med načrtovalci, ekologi in
investitorji (Aledo Tur, Mazón Martínez, Mantecón Terán, 2012, str. 3–4).
Socialne razlike, ki jih je zadnja leta pospešila svetovna gospodarska kriza, so še dodatno
razslojile Špance. Pri načrtovanju mesta se soočajo z novimi problemi, in sicer s
stanovanjskimi soseskami (neke vrste favele27), kjer je nezaposleno, priseljeno prebivalstvo.
Soseske, ki se gradijo, so strnjene, nevarne in Valenčane prisilijo v preselitev in prodajo tega
stanovanja. Soseske so razdeljene glede na narodnost (kitajska, indijska, arabska črtrt),
policija pa kljub vsem pristojnostim prav dosti v to območje ne zahaja (Aledo Tur, Mazón
Martínez, Mantecón Terán, 2012, str. 6).
Slika 30: Cabanyal

Vir: Cabanyal, 2013
27

Favela, slum je najrevnejši, tudi najnevarnejši predel velikih mest. Valenčani svojemu predelu rečejo »Barrio
de Valencia« oz. »Cabanyal«.
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Cabanyal predstavlja najstarejši del mesta Valencia. V hišah (glej Sliko 30) lahko vidimo
vzidane valencijske motive na ploščicah. Arhitektom predstavlja ta del mesta trd oreh. Del ga
želijo ohraniti in zaščiti kot del kuturne dediščine, velik del pa podreti (Bohigas …, 2010).
Karta 13: Valencijski revni predel mesta

Avtor: Patricija Vrešak, 2013

Na Karti 13 je z modro barvo obarvan »barrio« oz. t. i. »Cabanyal«. Zajema interesno
območje več sektorjev, ki bi na tem delu gradili. Turistični sektor bi gradil hotele ob plaži, a
jih ne more. Širiti se želi tudi pristanišče, a ne more, saj je soseska neposredno za delom
pristanišča.
Problem t. i. revnega in nevarnega predela je ta, da se nahaja na obalnem pasu, na odlični
lokaciji, kjer bi občina zgradila nove stanovanjske objekte in cene nepremičninam zvišala, a
jih zaradi prebivalstva, ki je že tukaj, ne more. Kljub samim črnim gradnjam organi ne
postorijo ničesar, saj je območje preveč nevarno.
Poleg grdega izgleda tega predela mesta, neposredno ob javni mestni plaži in v bližini
pristanišča, kjer se vršijo elitne prireditve, so njegovi prebivalci zelo nevarni. Turistom
kradejo torbice, ukradene predmete pa potem v trgovinah preprodajajo naprej; pogosto tudi
istim turistom. Kljub pritožbam s strani Valenčanov, turistov, tujih študentov, tudi policija ne
more ničesar storiti.
Rast stanovanj in zavedanje, da je turizem pomembna gonilna sila valencijskega
gospodarstva, pomeni velike spremembe v okolju ter na kulturnem in socialnem področju.
Hitra rast poslopij je spremenila videz obmorskega dela regije ter jo podražila. Hkrati pa
turizem daje tisoče delovnih mest (Aledo Tur, Mazón Martínez, Mantecón Terán, 2012, str.
8).
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17.4. SEKUNDARNA POČITNIŠKA BIVALIŠČA
Kot sekundarna prebivališča so mišljena predvsem stanovanja, hiše, vikendi, prikolice v
kampih, kamor prebivalstvo lahko prihaja na oddih oz. preživljati prosti čas. Lastniki jih
dajejo v najem bodisi domačinom bodisi turistom in na ta način še zaslužijo.
Bogatejši Španci si kupujejo parcele, kjer si zgradijo sekundarno prebivališče, ki ga obiščejo
nekajkrat na leto. V mestu Valencia prostora za gradnjo neposredno ob obali več ni. So še
možnosti za nakup parcele južneje od pristanišča, ali pa je potrebno graditi na obrobju ali pa
na obalnem pasu izven mesta, ki ne sodi več pod metropolitansko območje. Hkrati narašča
zanimanje za nakupe parcel tudi s strani tujcev, za gradnjo vikendov ali manjših turističnih
nastanitev (Aledo Tur, Mazón Martínez, Mantecón Terán, 2012, str. 23).
Vse pomembnejši postaja trend nakupa hiške na podeželju (primer Xàtive), kjer Valenčani
živijo, še vedno pa imajo v mestu stanovanje, ki ga oddajajo. Pojavlja se težava oddajanja na
črno ne le študentom, temveč tudi turistom. Po analizi, ki jo je ob popisu že leta 2001 naredil
Urad za turizem Valencia, je bilo ugotovljeno, da je uradno prijavljenih le 17.125 nastanitev
po provinci, medtem ko je dejansko 343.910 stanovanj, ki se oddajajo v različne namene.
Zaradi pomanjkanja davčnih in nepremičninskih inšpektorjev in pomanjkljive zakonodaje je
enostavno goljufati državo. Za turista, ki ima namen ostati dlje časa (mesec ali več), je ta
model najcenejši (Aledo Tur, Mazón Martínez, Mantecón Terán, 2012, str. 17–19).
Pomembno je omeniti, da nočitve, kot jih prikazuje Graf 5 (glej stran 35), niso realne
nastanitve v Valencii. Obstajajo oblike nastanitev, kjer se turistična taksa ne plača in prijave
na policijo ni. To so obiski prijateljev, znancev ali pa oddajanje stanovanj oz. nastanitev
turistom. Po oceni Urada za turizem se ta številka giblje okoli 1.140.000 gostov letno. Kar
pomeni skoraj tretjino, ki ni nikjer zabeležena (Aledo Tur, Mazón Martínez, Mantecón Terán,
2012, str. 19–21). Na ta način si je možno omogočiti zelo poceni počitnice. Ne smemo
zanemariti niti vseh nizkocenovnih letalskih povezav v Valencio, ki še pospešujejo ta trend. Z
vidika gosta je to zelo ugodno, a za provinco bi bilo veliko bolje, da preprečuje tovrstno
oddajo stanovanj. Na slabem so predvsem Valenčani, podjetja, ki se trudijo oddati nastanitev,
cene zato nižajo in s tem komaj preživijo. Poleg tega so še posredniki za trženje oz. promocijo
turizma, ki zahtevajo veliko denarja. Zaradi vsega naštetega in plačila davkov se manjši
ponudniki oddajanja stanovanj raje odločijo za oddajo na črno. Raziskava Urada za turizem
glede cen in porabe posameznika v mestu Valencia na dan je leta 2011 pokazala zanimive
ugotovitve; turist mora za nočitev v hotelu odšteti na primer 93,40 €, za najem stanovanja
brez posrednika mora odšteti 33,90 € na dan, medtem ko pa za nočitev na črno odšteje 17,10 €
(Aledo Tur, Mazón Martínez, Mantecón Terán, 2012, str. 29–21).
Hkrati se pojavlja trend posedovanja sekundarnega počitniškega bivališča v zaledju, v naravi,
kamor se je v prostih dneh mogoče umakniti pred mestnim vrvežem. Še vedno pa je veliko
takih, ki stanovanje v Valencii zaradi dela najamejo začasno in se med prostimi dnevi vračajo
domov.
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18. NEGATIVNI UČINKI HITRE RASTI TURIZMA
18.1. VPLIV NA MORSKI TOK
Morski (tudi oceanski) tok je vodoravno gibanje morske vode. V Sredozemskem morju imajo
ustaljene smeri iz Gibraltarskih vrat do Sicilije, kjer se razdelijo. Del gre ob zahodni
italijanski obali, ob obalah južne Francije in ob vzhodni obali Španije nazaj v Atlantski ocean.
Vendar zaradi pretiranega poseganja človeka v naravno obalo prihaja do problemov. Tak
problem postanejo preveč v odprto morje zgrajena velika pristanišča, ker se ne morejo širiti
ob obali, saj je obala poseljena in namenjena prebivalstvu. Tako je ob vse večji potrebi po
večjih pristaniščih edina možnost širitve globoko v morje.
Kot prikazuje Skica 1 (glej stran 30), je moč govoriti o dveh hudih negativnih učinkih.
Akumulacija oz. nasipavanje in s tem nižanje morske globine je značilna za območje ob plaži,
za valobranom. Na notranjem delu, za prvim pomolom (glej Sliko 12, stran 31) pa prihaja do
poglabljanja morskega dna. Pojav je nastal zaradi odbitih morskih valov, ki se lomijo ob
pristanišču in postajajo vse agresivnejši ter erodirajo in izpodjedajo notranjost pristanišča.
Poleg tega, da je pristanišče v Valencii največje pristanišče v Španiji, je tu še problem
onesnaževanja morja in porabe vode. V pristanišču veljajo stroga pravila za smotrno ravnanje
z morsko vodo. Pristanišče ima cilj osvojiti modro zastavo, ki pa so jo manjša pristanišča po
provinci že osvojila.
Sprememba morskega toka hkrati negativno vpliva na ribištvo. Jate rib spreminjajo svoje poti.

18.2. IZSELJEVANJE S PODEŽELJA
Izseljevanje s podeželja je proces, ki se je zaradi slabih življenjskih razmer na podeželju
povsod po Evropi pričel z industrijsko revolucijo v 19. stoletju. Podeželje je bilo zaradi slabih
letin in velikih družin v 19. stoletju podvrženo lakoti. Prebivalstvo je bilo prisiljeno oditi v
mesto na delo, v kolikor niso hoteli na velikih latifundijah postati hlapci oz. kmetje brez
lastne zemlje (»campesinos«). Zemlja se je prenašala iz roda v rod. Danes je 68 % površine v
zasebni lasti Špancev, kar znaša okoli 23 milijonov hektarjev površin. Povprečna velikost
kmetije v Španiji (za leto 2007) je 23,87 hektarjev (Eurostat, 2013), kar pa ni dovolj, da lahko
kmet preživi. V Španiji je danes še vedno peščica zelo bogatih kmetov, ki pa jim zemlja nudi
več kot dovolj.
Prebivalstvo, ki je bilo prisiljeno iskati službo v mestih, rudnikih, graditi železniško omrežje,
je takrat predstavljajo nov sloj prebivalstva – delavstvo. Kot sem že omenila v prejšnjih
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poglavjih, se je mesto Valencia od 19. stoletja hitro povečevalo in širilo svoj vpliv na
podeželje. Ker sprva ni bilo dobrih prometnih povezav, se je prebivalstvo selilo in v 60. ter
70. letih so na obrobju mesta nastajale stanovanjske soseske. Prebivalstvo je službo poiskalo v
industriji in v pristanišču.
Mesto Valencia še vedno daje največ možnosti za zaposlitev. Prebivalstvo se koncentrira na
obalnem pasu. Med tednom živi v Valencii, med prostimi dnevi pa gre domov, v zaledje. V
zadnjih 10 letih je provinca veliko vložila v izboljšavo medkrajevnih javnih prevozov in s tem
omilila izseljevanje.
V vaseh so v zadnjih 10 letih zaprli kar nekaj šol (v Španiji mora biti v oddelku vsaj 10 otrok,
če otrok ni, poskušajo združiti dve generaciji, v najslabšem scenariju zaprejo šolo in odpustijo
zaposlene), medtem ko so v mestu oddelki prepolni (med 35–40 učencev oz. dijakov na
razred oz. letnik). V hribovitem, oddaljenem zaledju ostaja staro prebivalstvo, kmetijstvo se
opušča, mladi se (najprej zaradi študijskih obveznosti) izselijo v mesto in tam ostanejo.
Gozdovi se zaraščajo, travnike, pašnike, vinograde opuščajo (Pérez Álvarez et al, 2012). Kot
določa strategija Evropske unije za spodbujajanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti,
Evropa 202028, lahko načrt ne le za območje Valencie, temveč za celotno Evropsko Unijo
ponovno spodbudii mlade, da ostanejo doma na kmetiji. Vsi mladi prevzemniki kmetij
dobivajo denarne rente, le da bi ostali na podeželju. Odšli so predvsem višje izobraženi
prebivalci, saj vlada sprva ni namenjala pretirane pozornosti in odvajala denarja občinam v
zaledju.
Ne le da so bile večje vsote denarja bolj namenjene drugim sektorjem kot kmetijstvu, so k
manjšanju obdelovalnih površin pripomogle tudi naravne ujme in splošno pomanjkanje vode
(Rico Amorós et al, 2007, str. 93). Sedaj se je situacija obrnila. Zadnji dve leti vlada namenja
vse več denarja za pomoč kmetijstvu. Pomaga pri izvažanju v tujino – kot najpomembnejši
produkt province se omenjajo pomaranče, olive, vino in riž (Collegio…, 2012, str. 160-161).
Generalitat Valenciana vidi tudi turizem kot možnost omilitve izseljevanja iz zaledja. Poleg
krajšega oddiha, turisti prihajajo v zaledje tudi na izlete ali na ogled festivalov. Skupnost na
vasi ima od tega lahko veliko koristi – delovna mesta, zaradi preprečevanja izseljevanja šol ne
zapirajo.
28

Evropa 2020. – načrt Evropske komisije predvideva povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva, starega med
20 in 64 let iz sedanjih 64 % na vsaj 75 %. Načrt predvideva povišanje BDP, zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov za vsaj 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Pomeni povečano uporabo obnovljivih virov energije.
Predvideva zmanjšanje stopnje osipa na področju izobraževanja in povečanje deleža prebivalstva, starega med
30 in 34 let, v terciarnem izobraževanju. Pomemben vidik je zmanjšanje deleža Evropejcev, ki živi pod
nacionalno mejo revščine, za 25 %, s čimer bi iz revščine potegnili približno 20 milijonov ljudi. Vodilna pobuda
so inovacije, izobraževanje (mladi in mobilnost) in razvoj tehnologij. Nikakor se ob vsem tem ne sme zanemariti
trajnostnega razvoja! Med malimi in srednjimi podjetji je potrebno povečati konkurenčnost in omejiti vpliv
lobijev ter korupcije, le tako bodo »manjši« lahko preživeli in bili konkurenčni na svetovnih trgih. Za mlade
Evropejce je najpomembnejši vidik zaposlovanje. Komisija napoveduje programe za nova znanja in spretnosti
ter nova delovna mesta (Struktura strategije Evropa 2020, 2013).
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Hkrati pa na podeželju prihaja do novih problemov. Če so omilili izseljevanje, so hkrati
pospešili priseljevanje bogatih Špancev v zaledje. Ti si gradijo bogate vile, se ne vključujejo v
vaško skupnost, saj prihajajo le na počitek. Vile niso zgrajene v enakem slogu kot ostale hiše.
Vaščani in priseljenci se med seboj po večini ne marajo. Vaščani, starejše, verno katoliško
prebivalstvo, ki je izredno konzervativno, ne prenaša novega, mestnega načina življenja (Rico
Amorós, Hernández Hernández, 2007, str. 83-87)

18.3. PREKOMERNA PORABA VODE
Valencia zaradi turizma porabi ogromne količine vode. Velike količine vode se porabi npr. za
zalivanje hektarjev golf igrišč, ker želijo gostje zeleno trato; za polnjenje bazenov, njihovo
čiščenje in ponovno napolnitev – tisoče litrov na dan. Povprečen turist porabi veliko več vode
kot lokalen prebivalec. Prebivalec na podeželju porabi 80-140 litrov/dan, prebivalec urbanega
območja 210-300 litrov/dan, povprečen turist pa kar 350-800 litrov/dan (Machado Carillo,
1990, str. 47).
Največji akvarij v Evropi je sicer velik porabnik vode, vendar o tolikšni porabi ne moremo
govoriti, saj so živali le morske, te pa dobivajo vodo direktno iz morja. L'Oceanogràfic je
zgrajen ob pristanišču in ima dovod vode neposredno iz morja. Hkrati pa je morsko vodo
potrebno različno hladiti oz. ogrevati, odvisno od tega, katere živali v njej živijo.
Namakalni sistem za riževa polja in ostale povrtnine ne deluje brez vode. Poraba vode je vsak
dan enormna. Vendar v tem primeru govorimo o proizvajanju hrane, ki je nujna za preživetje.
Po drugi strani pa mora biti zaradi zahtev oz. razvajenosti ljudi hrana tudi vsak dan sveža, kar
ponovno privede do dejstva, da je izraba višja, kot bi sicer bila, prav tako pa prst izgublja na
rodovitnosti, kar vodi v nastajanje novih težav.
Karta 14 na naslednji strani prikazuje območja, ki so že daleč presegla porabo vode, zato jo
črpajo tudi od drugod. Kot vidimo je obalni predel, mesto in zaledje mesta zelo obremenjeno
(temno siva do črna barva) saj je tu prebivalstvo zgoščeno in kmetijstvo najbolj intenzivno –
nasadi pomarančevcev, arašidov, paradižnika … Zaradi pomanjkanja padavin in nižanja
gladine podtalnice je že moč opaziti tudi tisoče hektarjev neobdelanih površin.
Za krčenje kmetijskih površin je delno kriv tudi sektor turizma (poleg pomanjkanja vode), saj
se mu je posvečala večja pozornost kakor primarnemu sektorju gospodarstva. Opustili so
približno 18.800 ha kmetijskih površin (Rico Amorós et al, 2007, str. 103–106). Danes
regionalna vlada namenja denarna sredstva, da se te površine ponovno začno obdelovati.
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Karta 14: Poraba vode v avtonomni skupnosti

Vir: Rico Amorós et al, 2007

Samo Turia, Júcar in Segura pa nimajo dovolj vode niti za namakanje in življenje
Valenčanov. Provinca črpa vodo še iz drugih avtonomnih skupnsti, in sicer iz Kastilije in
Murcie. Souporaba rek Segura, Júcar in Tajo neprestano vodi v vodno vojno med
avtonomnimi skupnostmi (Rico Amorós et al, 2007, str. 82). Turia in Júcar pomenita 60 %
vode (zadoščata za 2 milijona prebivalcev), ki je Valencia potrebuje skozi leto. Ostali
odstotek črpa iz sosednjih provinc.
Suša, ki je v poletnih mesecih vsakoletni pojav, kljub namakalnim sistemom, uničuje
kmetijske pridelke. Zaradi globalnega segrevanja ozračja bo v Španiji še težje pridelovati
hrano. Rešitev že sedaj prinaša namakalni sistem, vendar se večkrat zgodi (predvsem poleti),
da je nivo podtalnice zelo znižan. Vodo pa potrebujejo vsi – prebivalstvo, kmetijstvo za
pridelavo hrane, živali in turizem (golf igrišča, bazeni, hoteli, čiščenje) (Farinós Dasí, 2002,
str. 366).
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19. RAZVOJ TURIZMA V PRIHODNJE
Obala predstavlja vir različnih bogastev, ki jih je treba pred degradacijo, pomanjkanjem vode
in onesnaževanjem zaščititi, hkrati pa ohraniti priložnosti za nadaljnjo rast (Ferri, 2012, str.
79–80). Kljub krizi, ki še pesti Španijo, in zamrznjenim investicijam se sektor še širi. Turizem
je dober vir dohodka tudi za prihodnje generacije, vendar pa je potrebno z okoljem ravnati
smotrno. Generalitat Valenciana želi ohraniti vse sedanje dejavnosti oz. jih še razširiti, vendar
pa je okoljska zakonodaja sedaj (od leta 2011) nekoliko strožja, kot je bila, ko je Valencia
postajala pomembna turistična destinacija. Povečati je potrebno konkurenčnost in ugled
Valencie, se v svetu turizma utrditi in pridobivati še več turistov.
Generalitat Valenciana in Urad za turizem sta navedla več ciljev, ki jih nameravajo uresničiti
v prihodnje.
Cilji so:
· Povečati število zaposlenih v sektorju in prekvalifikacije zaposlenih, vključiti nove
vrste turizma in s tem še obogatiti ponudbo in na ta način pridobiti še več gostov ter
omogočiti še več delovnih mest (Ferri, 2012, str. 87).
· Podpreti navtični turizem. Eden izmed razlogov za to je prostor v pristanišču oz. na
morju, drugi je dobičkonosnost in pomen tega tipa turizma skozi vse leto.
· Čiste in varne plaže. Plaža mora biti prostor za počitek in rekreacijo po standardih
Generalitat Valenciane (Ferri, 2012, str. 86–91).
· Turizem na kmetiji in zdraviliški turizem bosta v prihodnje še dobivala davčne
olajšave in nepovratna sredstva za obstoj ter širitev.
· Podpora prireditvam in festivalom (bikoborbe, celoten Las Fallas, tek pred biki ali
metanje paradižnikov), ki prinašajo v blagajno visoke zneske. Arena za bikoborbo je
še vedno razprodana, Las Fallas pa predvsem s strani tujcev vedno bolj obiskan
festival (Ferri, 2012, str. 90).
· Nadaljevanje gradnje hotelskih kompleksov in podzemne železnice (hotele gradijo, če
je investitor tujec, z gradnjo podzemne železnice pa naj bi nadaljevali leta 2020).
Hkrati želijo z novimi inšpektorji in višjimi kaznimi za oddajo brez prijave omejiti
oddajo na črno.
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20. ZAKLJUČEK
Od druge polovice 20. stoletja naprej turistični obisk po svetu naglo raste. Po vstopu Španije v
Evropsko unijo je postala regija oz. provinca Valencia pomembna turistična destinacija
Evropejcev. Nov družbeni trend, ki je veljal do svetovne gospodarske krize, je narekoval
počitnice v tujini. Valenčani so še pred zlomom zgradili vso potrebno infrastrukturo za razvoj
turizma. Brez te poteze, ki je bila storjena v pravem času, provinca turistično ne bi tako
vzcvetela.
Turizem je pomemben sektor v provinci – je tudi pomemben preoblikovalec province. Zadnja
leta pred krizo je Valencia doživela gospodarski razcvet. Danes, kljub krizi, še vedno beleži
nižjo stopnjo brezposelnosti ter višjo nataliteto kot ostale španske province. Turizem vpliva
na nastanek delovnih mest v vseh sektorjih, ki so z njim povezani – poljedelstvo, ribištvo,
gradbeništvo, promet, gostinstvo, trgovina, nepremičnine, frizerstvo, muzeji, sejmi in
kongresi.
Nikakor ne smemo spregledati odlične povezave mesta z zaledjem in s tem oživljanja zaledja
ter njegovega vključevanja v turistično dejavnost. Provincialna vlada namenja visoke vsote
denarja za oživljanje dejavnosti v zaledju. Vsakodnevni izleti v notranjost province (na
arheološka najdišča, v vinske kleti, obiski prireditev) so že pustili prve pečate. Glede na to, da
je oživljanje notranjosti šele na začetku poti, bo potrebno na rezultate počakati še nekaj let.
V uvodnem delu je bilo predstavljenih nekaj hipotez. Po analizi izbrane province za
diplomsko delo sem ugotovila, da delovne hipoteze držijo.
· Masovni turizem je regijo oz. provinco zelo spremenil. Pri tem gre zlasti za videz
mesta. Zaradi potreb turizma so bili zgrajeni novi hoteli, nova golf igrišča, vse več
kongresnih centrov, v pomoč turistom je povsod polno informacijskih točk. Prav tako,
kakor so povedali domačini, so življenjski stroški nekoliko višji, kot so bili pred leti.
Spremenilo se je tudi zaledje province, saj so bile zgrajene nove prometne povezave,
novi hotelski kompleksi, golf igrišča.
· Turizem je prinesel veliko novih delovnih mest. S skokovito rastjo sektorja od
devetdesetih let prejšnjega stoletja, je tudi število zaposlenih v turizmu poskočilo.
Danes je še vedno visok odstotek Valenčanov zaposlenih v turizmu (v hotelih, kot
vodiči, gostinci). Delovna mesta niso omejena le na obalni pas province, kjer je plaža
in največ turistov (sploh v poletnih in jesenskih mesecih). Turistična dejavnost daje
delovna mesta tudi v zaledju province. Turizem na kmetiji in zdraviliški turizem
zaposlujeta veliko ljudi v zaledju in na ta način turizem pripomore k preprečevanju
izseljevanja iz zaledja v mesto Valencia.
· Turistični razvoj je povezan z odprtjem letališča za nizkocenovne prevoznike. Po
podatkih, ki sem jih pridobila na letališču Valencia, pride več kot 80 % gostov, ki
priletijo z letalom, z nizkocenovnimi ponudniki – Ryanair, Wizzair, Easyjet, Vueling,
German wings …
· V Valencio turisti pripotujejo po večini brez posredovanja potovalne agencije.
Raziskavo je opravljal že Urad za turizem. Raziskava je pokazala, da turistične
agencije niso tiste, ki bi »pripeljale« največ gostov v Valencio. Najpomembejše za
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prihod turistov so njihove službene obveznosti. Obiskovalci se udeležijo kongresov,
sejmov ali seminarjev. Prav tako sem v raziskavi, ki sem jo opravila na podlagi
podatkov slovenskih turističnih agencij in informacij, ki sem jih pridobila v hotelih v
Valencii, dokazala, da turistične agencije niso pomembne za odločitev gosta. Veliko
pomembnejša je samoiniciativa in »online booking«. Turistične agencije tržijo
provinco največ v sklopu popotovanja po Španiji ali križarjenja po zahodnem
Sredozemlju.
Turizem je odvisen od mnogo dejavnikov – od pritoka turistov, količine denarja v
provincialni blagajni, vlaganja tujih investitorjev. Glede na potrebe in glede na naravne ter
kulturne danosti se je na nekem območju razvil določen tip turizma. Hkrati pa je turizem tudi
velik onesnaževalec in obremenjevalec okolja (Marín Espejo, 2004, str. 68–69).
V diplomskem delu sem želela predstaviti vpliv turizma na spremembe v regiji, to je provinci
Valencii. Zaradi hitre rasti turizma so vidni učinki na prebivalstvu, gospodarstvu in v okolju –
so pozitivni in negativni.
Pozitivni učinki hitre rasti turizma se kažejo v nadpovprečni stopnji zaposlenosti v provinci,
povečanem številu tujih turistov, oživljanju podeželja in s tem zmanjševanju izseljevanja v
mesto. Povečali so pristanišče in tako pritegnili večje število križark. V prihodnje nameravajo
zgraditi še več privezov ter tako še povečati dobiček od navtičnega turizma. Valencia se je
uveljavila kot kongresno mesto ter tako privabila še mnoge poslovneže na kongres, nato pa še
na krajši oddih.
Negativni učinki turizma se kažejo v pretirani porabi vode, v spremenjenih morskih tokovih
ob valencijski obali, kar je privedlo do težav v pristanišču. Turizem je kot panoga prišel v
ospredje in zasenčil pomen kmetijstva. Lokalno prebivalstvo in ekologi so že nekaj časa
opozarjali predvsem na nesmotrno porabo vode. Kmetje so se jezili, saj so propadali. Danes
provincialna vlada namenja visoke vsote kmetijstvu v zaledju. Z ekologi pa iščejo rešitve
glede zmanjšanja porabe vode.
Kako se bo regija oz. provinca razvijala v prihodnje? Veliko je še načrtov, a kriza je zavrla
uresničitev načrtov za gradnjo nove infrastrukture. V času »stagnacije« rasti so v ospredje
prišli negativni učinki na okolje. Generalitat Valenciana bo z različnimi ukrepi poskušala
zmanjšati obremenitve na okolje. Da se pokažejo prvi rezultati pa bo potrebno še nekaj časa.
A takoj ko kriza mine, naj bi se zaustavljena gradnja infrastrukture nadaljevala. Čez 10 let
bomo lahko ponovno analizirali novo stanje v provinci in ga primerjali s sedanjim.
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21. SUMMARY
My thesis focuses on how tourism impacts the province of Valencia. This economic activity
has brought many changes. Nowadays we can observe how the tourism has impacted in
people's lives, economics and on the environment. There are many disadvantages and
advantages of tourism's growth.
Since 90s, Valencia has been an important tourist destination, which has caused on the growth
in the local population, building tourist infrastructure and arrival of many foreign customers
to city. But after the Spanish building's sector collapsed in 2008, Valencia has not built any
new important tourist infrastructure. Due to the crisis, the government stopped building for
several years.
In the Valencian province, there are different types of tourism: nautical, congress, golf, farm
tourism and health tourism. Different types are important for bringing some capital to the
region. There are also many well-known festivals and public holidays that are important for
tourism.
The positive impacts are: result in lower level of unemployment and higher level of foreign
guests in region, landscape looks beautiful and cleaner, nature parks and golf courses are used
for recreation. Valencia has been trying to stop migration from its countryside into the city.
The Valencia's port has spread which is very important for new cruises.
The negative impacts are shown in usage of water. Due to the size of the port, waving of the
sea has been changed and this has increased the problems with erosion and abudance of sand
on the beaches in the city. Comparing Valencia's agriculture and tourism, the past few years
the government did not give enough money to the farms. Farmers had to sell the farms and
moved to city. Nowadays they have found out how important agriculture is. Farmers pay
lower taxes, government helps to sell the crops. The crops are sold to the hotels, restaurants,
markets, stores. The highlight of the production is exported to the countries of the European
Union.
The possible solution for Valencia is to change the way of thinking in the city and make the
tourism environmentally-friendly so that does not harm the environment and the people, as
well. Tourism needs to bring fresh money in the province and help to fight against the
unemployment. However, a few organisations that help to make tourism different should not
be forgotten as well. The Valencia's government has passed a few laws in the last few years in
order to save the nature. The government cooperates with ecologists, architects and
economists. Together, they try to find the best solution for everyone included.

92

22. VIRI IN LITERATURA
· Aena, 2013. URL: http://www.aena-aeropuertos.es (Citirano 15. 5. 2013)
· Aguirre, B., Hernández, C., 1995. El lenguaje del turismo y de las relaciones públicas.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Septima edición. Madrid, Sociedad General Española de Libreria, 134 str.
Aledo Tur, A., 2008. De la tierra al suelo. La transformación del paisaje y el nuevo
turismo residencial. Alicante, Universidad de Alicante, Dpto Sociología y Teoría de la
Educación, 113 str.
Aledo Tur, A., Mazón Martínez T., Mantecón Terán, A., 2012. La insostenibilidad del
turismo residencíal. Alicante, Universidad de Alicante, 30 str.
Almenar Vara, P., 2013. Fiestas populares. El País (13. marec 2013), str. 8-9.
Amor Garroset, F., Franández Torán, M. A., 1998. El turismo de salud en la
Comunidad Valenciana. Revista Valenciana. D’Studis Autonomics, 25, quarto
trimestre, 187–196 str.
Baides Bris, L. M., Fernandez Sorino, M. V., Sanchez Gasco, M. A., Martinez, A. V,
2001. Ciencias Sociales Historia Educación. Secundaria Obligatoria 2 ciclo, Madrid,
Universidad de Madrid, 287 str.
Bioparc, 2012. Turismo Valencia (zloženka), Valencia, Generalitat Valenciana, 4 str.
Bohigas »Cabanyal – the problem is not to stop the demolition but provide solutions«
Levante. 2010. Valencia, Cabanyal, 23 str.
Bratož, R., 2007. Rimska zgodovina 1 del: Od začetkov do nastopa cesarja
Dioklecijana. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 527 str.
Calvo Cases A., 1987. Geomorfología de laderas an la montaña del país Valenciano.
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 304 str.
Cánoves, G., Villarino, M., Priestley, G. K., Blanco, A., 2004. Rural tourism in Spain.
An analysis if recent evolution, V: Geo forum. Billaterra . Barcelona, Universitat de
Autonoma de Barcelona, Department of Geography, 755–769str.
Carr, M., 2009. Blood and Faith. The Purging of Muslim Spain. New York, London,
The New Press, 354 str.
Collegio Politecnica, 2012. Valencia, Instituto Valenciana d'estudis i investigacio, 301
str.
Costa Blanca, Costa del Azahar, 2010. Valencia. Marco Polo, Reisen mit Insider
Tipps, 120 str.
Costa, M., 1999. La vegetacion y el paisaje en las tierras Valencianas. València,
Universitat de València, 342 str.
Díaz Orueta, F., Lourés, M. L., 2006. Housing, tourism and the real estate sector. The
Spanish mediterranean coast. Alicante, University of Alicante, EHCR Conference,
Workshop 24, 22 str.
Dolenc, M., 2009. Športne poškodbe in preventiva pri nekaterih aktivnih igralcih golfa
v Sloveniji. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 76 str.
Domínguez-Monedero, A. J., 2006. Greeks in the Iberian Peninsula. V: Greek
colonisation an account of Greek colonies and other settlements overseas. The
Netherlands, Leiden, Koninklijke Brill NV, 429–505 str.
93

· El turismo extranjero baja un 6,4 % en Valencia 2012. El País, 22. april 2012. URL:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/23/valencia/1335208666_421285.html (Citirano
12. april 2013).
El turismo de congresos aumentó un 1,7% su impacto ecónomico en 2012, hasta 5.110
millones, 2013. V: Epturismo. Valencia, Generalitat Valenciana, str. 33-56.
El turismo náutico, 2008. Valencia, Cámara Valencia, 29 str.
Eurostat, 2013. URL: http:// www.eurostat.com (Citirano 1. 9. 2013).
Farinós Dasí, J. et al, 2002. Geografia regional d'Espanya. Una nova geografía per a la
planficació i el desenvolupament regional. València, Universitat de València, 484 str.
Feria Valencia, 2013. URL: http://feria.feriavalencia.com (Citirano 28. 2. 2013).
Ferri, J., 2012. Evaluating the regional impact of a new road of a tourism. V:
Departamento de Analisis Economico, Edifício Departamental Oriental. Valencia,
Universidad de Valencia, 75–91 str.
García Blanco, J., 2013. Tras los pasos del Grial en España. Historia de Iberia vieja,
93, str. 24–27.
Generalitat Valenciana: Consellería de medi ambient aigua, urbanisme i habitatge,
2006. Parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana,
Obra social la Caixa, 21 str.
Generalitat Valenciana: Concelería de turismo, cultura y deporte, 2012. Plan operativo
del turismo Comunitat Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana, 49 str.
Gimeno, M., 2013. El circuito urbano de Valencia, del glamour al vandalism.
Motor.as., Valencia, 56 str.
Gospodarska zbornica Slovenije, 2013. URL: http://www.gzs.si (Citirano 30. 1. 2013).
Haba Piqueras, J., 2012. Geografía del territorio Valenciano. Naturaleza, economía y
paisaje. Incluye un Atlas Básico. València, Universitat de València, Department de
Geografia, 256 str.
Hernán, M., 2013. Pacific Standard. Spain's vacant airport typifies European woes,
Barcelona, 54 str.
IET, 2013. URL: http://www.iet.tourspain.es/en-EN/Paginas/default.aspx (Citirano
20.2.2013).
Incredible,
but
true
VLC,
2013.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=dPbtxvV94n4 (Citirano 19. 1. 2013).
INE, 2013. URL: http://www.ine.es (Citirano 20. 2. 2013).
IPCRG, 2013. URL: http://www.ipcrg.es (Citirano 19.11.2013).
ISO, 2013. URL: http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf (Citirano 4. 9.
2013).
IVAM, 2013. URL: http://www.ivam.es (Citirano 18.11.2013).
Ivars Baidal, J. A., 2004. Tourism planning in Spain. Evolutión and perspectives.
Pergamón. Annals of tourism research, 2, 31, 313–333 str.
Ivars Baidal J. A., 2003. Planificación turística de los espacios regionales en España.
Alicante, Universidad de Alicante, Departamento de Análisis Geográfico Regional,
145 str.
IVE, 2013. URL: http://www.ive.es/ (Citirano 20. 2. 2013).

94

· Izgubljena generacija. Brezposelnost mladih, starih med 16 in 24, 57–odstotna, 2013.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dnevnik, (28. maj 2013), str 12.
La Ciudad de la Artes y las Ciencias de Valencia y el turismo cultural, 2013. Valencia,
Universidad de Economia, Universidad de Valencia, 24 str.
La
cocina
valenciana,
2013.
URL:
http://www.comarcarural.com/valencia/recetario/cocina_valenciana.htm (Citirano 24.
5. 2013).
Lawrence, J., 2012. Painting the town Tomatina. Doing battle with 150.000 rotten reds
in Spain’s Bunol. Mail Online (18. September 2012), str 15.
Lonely Planet Spain. 2011. Ham, A., Butler, S. (ur.). London, Lonely Planet, 934 str.
Lopez, R. S., 1969. Rojstvo Evrope, Ljubljana, DZS, 477 str.
Love Valencia, 2013. La Comunidad recibe en julio 8 % mas de turistas extranjeros.
URL:
http://www.lovevalencia.com/la-comunidad-recibe-en-julio-un-8-mas-deturistas-extranjeros.html (Citirano 18. 1. 2013).
L’Oceanogràfic, 2011. Turismo Valencia, (zloženka). Valencia, Generalitat
Valenciana, 6 str.
Machado Carillo, A., 1990. Ecologia, Medio Ambiente y Desarollo Turistico en
Canarias. Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, 121 str.
Mahne, M., 2007. Nepravilnosti in napake pri pretovoru sipkih tovorov v Luki Koper
in njihove možne rešitve. Diplomsko delo. Kranj, Višja strokovna šola Kranj, 51 str.
Maiques Boira, J. V., 2011. Valencia. La Ciudad. Tirant to Blanch, Valencia,
Universidad de Valencia, 366 str.
Marín Espejo, C., 2004. Campos de golf y Medio ambiente. Una interacción necesaria.
V: Cuanderos de Turismo, 14. Murcia, Universidad de Murcia, str. 67–111.
Martínez Navarro, M. M., 2012. El turismo rural en la Comunitat Valenciana,
Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de turisme, 45 str.
Mazón Martínez, T., Aledo Tur, A., 2005. Los límites del turismo residencíal. El caso
del Torrevieja. Estudios Turisticos, 165, str. 77–95.
MetroValencia, 2013. URL: http://www.metrovalencia.es (Citirano 22. 5. 2013).
Modra zastava, 2013. URL: http://modrazastava.si (Citirano 24. 5. 2013).
Museu de les Arts y les Ciences, 2013. URL: http://www.cac.es/museo/ (Citirano 21.
2. 2013).
MuVIM, 2013. URL: http://www.muvim.es (Citirano 18.11.2013).
Nećak, D., 2012. Izpitna literatura za predmet Sodobna zgodovina-obča zgodovina
(osebni vir). Ljubljana.
Noyes, D., 2003. Fire in the Placa. Catalan Festival Politics After Franco.
Philadelphia, University of Pennsylvania, 325 str.
Parc natural de chera-sot de chera, 2011. Generalitat Valenciana, Comuninitat
Valenciana, parcs naturales de la comunitat de valenciana (zloženka).Valencia, 6 str.
Parque Natural del Turia, 2012. Generalitat Valenciana. Comunitat Valenciana gives
yo everything (zloženka), Valencia, 6 str.
Pena Monne, J. L., 1995. El Relieve. Madrid, 166 str.

95

· Pérez Álvarez, M. J., Rubio Pérez, L. M., Garcia, A. M., Fernández Izquierdo, F.,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2012. Campo y campesinos en la España Moderna (CD ROM). Madrid, Fundación
Española de Historia Moderna.
Perez Cueva, A., J., 1994. Atlas climático de la Comunidad Valenciana (1961–1990).
Valencia, Generalitat Valenciana, 205 str.
Perez Cueva, A. J., 1988. Geomorfología del sector Ibérico Valenciano-entre los ríos
Mijares y Turia. Valencia, Universidad de Valencia, Departamento de Geografia, 217
str.
Peršič, J., 2008. Izpitna literatura za izpit iz predmeta Zgodovine srednjega veka I.
(osebni vir). Ljubljana.
Peršič, J., 2009. Izpitna literatura za izpit iz predmeta Zgodovine srednjega veka II.
(osebni vir). Ljubljana.
Piqueras Yepes, V., 2002. Estrategias y política turística de la Comunidad Valenciana:
su incidencia en el litoral, V: Cuandernos de Turisme, 9. Murcia, Universidad de
Murcia, str. 165–173.
Piqueras Yepes, V., 2013. Política turística y gestion del litoral en la Comunidad
Valenciana. Valencia, Universidad de Valencia, 12 str.
Pogačnik, A., 1999. Urbanistično planiranje. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 252
str.
Puebla de San Miguel (zloženka). 2011. Valencia, Generalitat Valenciana, 6 str.
Rebernik, D., 2008. Osnove fizične geografije Evrope. Ljubljana, Filozofka fakulteta,
Oddelek za geografijo, 184 str.
Rico Amorós, A. M., Hernández Hernández, M., 2007. Ordenacion del territorio,
escasez de recursos hidricos, competencía de usos de intensificación de als demandas
urbano-turísticas en la Comunidad Valenciana. Doc. Anal. Geografia, 51,. str.79–109.
Sancho Pérez, A., 2005. La sostenibilidad turística en el Comunidad Valenciana:
Oportunidades , barreras y perspectivas de futuro. V: Hacia lo sostenibilidad del sector
turístico valenciano. Valencia, Universidad de Valencia, 26 str.
Seznam turističnih agencij, 2013. URL: http://www.livelovetravel.si/2012/01/vseslovenske-turisticne-agencije-celoten-seznam-z-opisom-in-povezavami/ (Citirano 22.
1. 2013).
Stereotipi o Špancih, 2013. URL: http://www.timpanylanguages.com/blog-en/thestereotypes-about-spain-and-the-truth-behind-part-1.html (Citirano 28. 8. 2013).
Struktura
strategije
Evropa
2020,
2013.
URL:
http://
ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf (Citirano 1. 9. 2013).
Svetic, D., 2006. Suburbanizacija v Ljubljanski regiji. Ljubljana, Fakulteta za
družbene vede, 72 str.
Svetovni popotnik Španija. 2010. Ljbuljana, Mladinska knjiga založba d.d., 720 str.
Španija. Število brezposelnih prvič v zgodovini preseglo šest milijonov, 2013:
Dnevnik (25. april 2013) str. 17.
Štuhec, M., 2009. Izpitrna literatura za izpit iz predmeta Obča zgodovina-Novi vek.
(osebni vir). Ljubljana.
Todo lo que deben saber los extranjeros que quieran comprar un piso en España,
2013. URL: http://www.abc.es/espana/20121122/abci-preguntas-pisos-extranjeros201211212356.html (Citirano 23. 8.2013).
96

· Tortósa, P., Prosper, P., 2007. L'Albufera. Guia de descoberta del Parc Natural.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Valencia, Universitat de Valencia, 226 str.
Turespana, 2013. URL: http://www.turespana.es (Citirano 23. 3. 2013).
Turia, 2013. URL: http://www.parquesnaturales.gva.es (Citirano 1.9.2013).
Turismo de salud en la Comunidad Valenciana, 2012. V: Obseratorio turistico de la
Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana, 16
str.
Turismo náutico en la Comunitat Valenciana, 2011. V: Consellería de Turismo,
Cultura y Deporte, Generalitat Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana, 17 str.
Turismo rural, muy cerca de la naturaleza. Sierras, parques naturales, pueblos y cultura
por explorer, 2013 V: Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana del Turisme.
Valencia, 23 str.
Turismo Valencia, 2013. Camara Valencia, Valencia, 8 str.
Valencia city guide, 2013. URL: http://www.valencia-cityguide.com (Citirano 24. 3.
2013).
Valencia, Terra i Mar, 2013. URL: http://valenciaterraimar.com (Citirano 20. 5. 2013).
Valencia
Tourism
Video
2011,
2013.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=GkWLvpNUQ_0 (Citirano 19. 1. 2013).
Valle del Cabriel, 2013. URL: http://www.valledelcabriel.com/ (Citirano 20. 5. 2013).
Vera Rebollo, J. F., Díez Santo, D., Ivars Baidal, J. A., 2009. La percepción desde las
entidas municipales y asociaciones turísticas. V: Serie Geografica, 15. Instituto
Universitario de Investigaciones Turisticas. Alicante, Universidad de Alicante, str. 27–
38.
Vera Rebollo, J. F., 1992. La dimensión ambiental de la planificación turística. Una
nueva cultura para el consumo turístico. V: Papeles de Geografía. Valencia,
Universidad de Valencia, Facultad de Geografia y Historia, str. 195–204.
Verelt, S., 2012. Valencia se queda sin Fórmula 1 en 2013. El País (3. marec 2013),
str. 6.
VLC Boat Show del 18 al 22 abril de 2013 (zloženka), 2013. Valencia, Puerto de
Valencia, Valencia, 12 str.
Xàtiva, 2013. URL: http://www.spain.info/en/que-quieres/ciudades-pueblos/otrosdestinos/xativa.html (Citirano 29. 8. 2013).
Zgodovina
Valencie,
2012.
URL:
http://www.valenciavalencia.com/aboutvalencia/valencia-history.htm (Citirano 28. 11.
2012).

22.1. VIRI SLIK
· America's
Cup,
2013.
URL:
http://marinarealjuancarlosi.com/wpcontent/uploads/2012/09/32-America%C2%B4s-Cup-Valencia-5.jpg
(Citirano
19.11.2013).
· Balneario Chulilla, 2013. URL: http://esphoto950x350city.mnstatic.com/chulilla486329.jpg (Citirano 19.11.2013).
97

· Balneario
Confrentes.
URL:
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photos/03/d1/0d/7e/balneario-de-cofrentes.jpg (Citirano 20. 5. 2013).
· Balneario
de
Verche,
2013.
URL:
http://www.valenciaterraimar.org/resources/image/balneariodeverche.png
(Citirano
19.11.2013).
· Cabanyal,
2013.
URL:
http://3.bp.blogspot.com/igI6tTg56WQ/UUmy9WhKSBI/AAAAAAAAAhY/XNI0dH5Xkig/s1600/clakblogceramica-10.jpg (Citirano 20.11.2013).
· Chera – Sot de Chera, 2013. URL: http://www.serrania.tv/ficheros/noticias/chera.jpg
(Citirano 21. 5. 2013).
· Golf
Valencia,
2013.
URL:
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHDNW-Y2xzbjvJZR5dxEpjVSbO3TTZGziMVjW5Y0aBxxx4Pzp (Citirano 23. 5. 2013).
· Kermes
hrast,
2013.
URL:
http://bp1.blogger.com/_Vzf5uXBirvI/RsQDmAM_2vI/AAAAAAAAA_Y/VhTc3g8c
oGM/s400/kermesoak.gif (Citirano 21. 5. 2013).
· Kraški
pojavi,
2013.
URL:
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2M_tgCRKW12Ppd_Ajf43HoqRH2XXDW
yL-H8seAzMAxQOKWjn-Ew (Citirano 19.11.2013).
· La Tomatina, 2013. URL: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/09/17/article-2204597151099AE000005DC-553_634x413.jpg (Citirano 23. 5. 2013).
· Valencia,
2013.
URL:
http://www.alternatehistory.com/discussion/attachment.php?attachmentid=70220&d=
1243610922 (Citirano 6. 12. 2012).
· Paella,
2013.
URL:
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKIU8cyweotKWZt6I1Y4WQTCVVOZygU
C28QV6CAc9yl06mWD_QwQ (Citirano 23. 5. 2013).
· Prebivalstvo
regije,
2013.
URL:
http://www.ais-int.com/wpcontent/uploads/2011/07/mapaValencia2.jpg (Citirano 19. 5. 2013).
· Pristanišče
Valencia,
2013.
URL:
http://www.valenciaport.com/esES/Paginas/default_es_ES.aspx (Citirano 17. 1. 2013).
· Provinca
Valencia,
2013.
URL:
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkQE7gySPQTLG_VpKZbSqt0uUALx0H0t
UUUNdakTLY3NvYxLWN2g (Citirano 21.1.2013).
· Puebla
de
San
Miguel,
2013.
URL:
http://mw2.google.com/mwpanoramio/photos/medium/16273749.jpg (Citirano 23. 5. 2013).
· Rafting, 2013. URL: http://r-ec.bstatic.com/images/hotel/max300/996/996936.jpg
(Citirano 23. 5. 2013).
· Turismo
rural,
2013.
URL:
http://static1.destinia.com/imglib/hotelfotos/g/217/217738_002.jpg
(Citirano
19.11.2013).

98

22.2. VIRI KART
· Geološka
karta
regije
Valencia,
2013.
URL:
http://bioinf3.uab.cat/dinosaures/images/stories/dinosaures/img/figb_web.jpg (Citirano
28. 2. 2013).
· Generalitat Valenciana, 2013. URL: http://www.gva.es (Citirano 30.5. 2013).
· Osušeni
tok
reke
Turie,
2013.
URL:
http://www.daydreamvillas.co.uk/valencia/valencia_map.gif (Citirano 19. 1. 2013).
· Regija Valencia, 2012. URL: http://www.viajes.es/europa/espana/comunidadvalenciana/comunidad-valenciana-mapa-de-la-comunidad-valenciana-i1.jpg (Citirano
6. 12. 2012).
· Suburbanizacija na primeru Lirie, 2013. URL: http://www.vacanceslocation.net/holidays-rental/map-town/valencia/lliria.png (Citirano 28. 8. 2013).
· Valencia
plaže,
2013.
URL:
http://www.valencia-online.com/imagenes/solplaya/playas.jpg (Citirano 20. 1. 2013).

99

23. SEZNAM SLIK, KART, GRAFOV, SKIC IN TABEL
23.1. SEZNAM SLIK
Slika 1: Rimski ostanki v Valencii ............................................................................................. 5
Slika 2: Maketa Valencie v času rimskega cesarstva ................................................................. 6
Slika 3: Maketa Valencie v 80. letih 20. stoletja ...................................................................... 12
Slika 4: Del mesta Valencie ..................................................................................................... 14
Slika 5: Naravni park Hoces del Cabriel .................................................................................. 16
Slika 6: L'Albufera ................................................................................................................... 21
Slika 7: L'Umbracle (kot del La Ciudad de las Artes y las Ciencias) ...................................... 22
Slika 8: Chera – Sot de Chera (zdravilišče Chulilla) ............................................................... 23
Slika 9: Hrast kermes ............................................................................................................... 23
Slika 10: Puebla de San Miguel ............................................................................................... 24
Slika 11: Zaledje mesta Valencia ............................................................................................. 28
Slika 12: Pristanišče Valencia danes ........................................................................................ 31
Slika 13: La Ciudad de las Artes y las Ciencias (Mesto umetnosti in znanosti) ...................... 41
Slika 14: Žirafe v Bioparku ...................................................................................................... 43
Slika 15: Sveti kelih v valencijski katedrali ............................................................................. 44
Slika 16 (levo): Plesna parada v tradicionalni valencijski noši ................................................ 46
Slika 17 (desno): Figure na Las Fallasu 2 ................................................................................ 46
Slika 18: La Cremá ................................................................................................................... 46
Slika 19: La Tomatina .............................................................................................................. 48
Slika 20: Paella valenciana s piščancem in zajcem .................................................................. 49
Slika 21: Balneario de Verche .................................................................................................. 60
Slika 22: Kraški pojavi v bližini Balnearia Confrentes ............................................................ 60
Slika 23: Balneario Chulilla ..................................................................................................... 60
Slika 24: Feria Valencia ........................................................................................................... 62
Slika 25: 32nd America's Cup (2007) ........................................................................................ 63
Slika 26: Primer nastanitvenih objektov na podeželju ............................................................. 68
Slika 27: Golf igrišče El Saler .................................................................................................. 71
Slika 28: Del mesta Liria .......................................................................................................... 79
Slika 29: Bogatejši del Xàtive (pogled z gradu) ...................................................................... 80
Slika 30: Cabanyal ................................................................................................................... 82

100

23.2. SEZNAM KART
Karta 1: Mavri na Iberskem polotoku med 929 in 1031 ............................................................ 7
Karta 2: Valencia v novem veku ................................................................................................ 9
Karta 3: Geološka karta Comunidad Valenciane ..................................................................... 15
Karta 4: Naravni parki v Comunidad Valenciani ..................................................................... 19
Karta 5: Valencijske plaže........................................................................................................ 20
Karta 6: Avtonomna skupnost oz. Comunidad Valenciana, razdeljena na 3 province (Valencia
v Comunidad Valenciani)......................................................................................................... 27
Karta 7: Osušeni tok reke Turie, danes sprehajališče in pomembna turistična točka .............. 40
Karta 8: Tipi turizma po celotni avtonomni skupnosti ............................................................. 58
Karta 9: Turizem na kmetiji po Španiji .................................................................................... 69
Karta 10: Spremembe v mestu v zadnjih 10 letih – povezava Metro Valencie in turizma ...... 76
Karta 11: Suburbanizacija na primeru Lirie ............................................................................. 78
Karta 12: Litoralizacija in urbanizacija v provinci ................................................................... 81
Karta 13: Valencijski revni predel mesta ................................................................................. 83
Karta 14: Poraba vode v avtonomni skupnosti......................................................................... 88

23.3. SEZNAM GRAFOV
Graf 1: Klimodiagram Valencie ............................................................................................... 17
Graf 2: Gibanje števila prebivalstva v avtonomni skupnosti ................................................... 25
Graf 3: Priseljenci v provinco (popis prebivalstva 2011) ........................................................ 26
Graf 4: Število križark, ki so priplule v valencijsko pristanišče med leti 2006 in 2011 .......... 32
Graf 5: Število nočitev in število turistov v zadnjih 20 letih v provinci .................................. 35
Graf 6: Število hotelov in hostlov v provinci med leti 1992 in 2012 ....................................... 36
Graf 7: Način prihoda turistov v Valencio leta 2012 ............................................................... 38
Graf 8: Kako so obiskovalci izvedeli za Valencio kot destinacijo leta 2011? ......................... 51
Graf 9: Kako so obiskovalci izvedeli za Valencio kot destinacijo na začetku leta 2013? ....... 53
Graf 10: Vzrok prihoda v Valencio .......................................................................................... 53
Graf 11: Gibanje števila obiskovalcev in nočitev v provinci skozi leto 2011.......................... 55
Graf 12: Število obiskovalcev v španskih zdraviliščih po avtonomnih skupnostih leta 2010 . 59
Graf 13: Število gospodarskih prireditev; kongresov, konvencij, sestankov, izobraževanj v
provinci..................................................................................................................................... 61
Graf 14: Načrtovano in dejansko število privezov v celotni provinci ...................................... 65
Graf 15: Obiskovalci turističnih kmetij v avtonomni skupnosti in po provincah .................... 67
Graf 16: Kako slovenske turistične agencije ponujajo počitnice v Valencii leta 2013 ............ 74

101

23.4. SEZNAM SKIC
Skica 1: Težave z morskimi tokovi ob valencijski obali .......................................................... 30

23.5. SEZNAM TABEL
Tabela 1: Gibanje prebivalstva v Puebla de San Miguel ......................................................... 24
Tabela 2: 8 najbolj obiskanih turističnih znamenitosti Valencie ............................................. 41
Tabela 3: Prednosti in slabosti navtičnega turizma v provinci................................................. 64

102

24. PRILOGE K DIPLOMSKEMU DELU
24.1. ANKETA-ANALIZA TRŽENJA VALENCIE
Sem Patricija Vrešak, absolventka geografije in zgodovine na Filozofski Fakulteti v Ljubljani,
Slovenija. V Valencii pišem svojo diplomsko delo iz vplivov na razvoj regije Valencia. Za
Vas imam pripravljeno le eno vprašanje, in sicer kako ste izvedeli za mesto Valencio, da ste
prišli sem na oddih? Obkrožite!
Internet
Služba
Potovalna agencija

Iskrena hvala za Vaš odgovor.
Patricija

103

