
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS SVEAS 26 APRIL  
HOS KAJSA 
 

Dags för ännu en utflykt i Valencias 

näromrâde. Söndagen den 26 april ses 

vi kl 18.30 hos Kajsa Avellén i Quart 

de Poblet, dit man kommer enkelt med 

bil eller metro. Precis utanför 

Valencias stadsgräns pâ vägen mot 

flygplatsen. Gatuadressen är C/ San 

Antonio 3 bajo, Quart de Poblet. 

Kajsas björk kommer att hälsa oss 

välkommna, liksom blommorna pâ 

marken. Lite mera exakt 

vägbeskrivning längre ner i texten. 

 

Mat tar vi med oss som vanligt; Birgitta fixar nâgot”salt” men vi behöver ytterligare en 

som gör detsamma samt en som fixar godsak/kaka/sött till efterrätt.  Snälla: Anmäl 

snabbt om du vill hjälpa till med detta. Dryck tar var och en efter eget behag.  

     
Anmäl att du kommer till träffen. Enklast genom att bums svara pà detta mail. Om du 

svarar senare sâ använd i alla fall adressen lassveas@gmail.com 

 
 

Välkommen, välkommen, välkommen 

 

Väg- och metrobeskrivning  
Adress: C/ San Antonio 3 bajo – Quart de Poblet 

Tunnelbana: Man âker röd eller grön linje nummer 3 eller 5 mot el Aeropuerto. Stiger 

av i Quart de Poblet. Man gâr sedan raka vägen fram tills man kommer till en stor 

rondell med vatten och när man har den precis framför sig tar man gatan till höger som 

heter 1º de Mayo. Man fortsätter nerât och andra gatan till höger är C/San Antonio och 

5 – 6 minuter bort är Kajsas dörr . 

Kolla tider för Metron http://www.metrovalencia.es/page.php 

Med bil: Man kör A3, Autovía mot Aeropuerto och kör in där det stâr Quart. Vid 

rondellen  kör man in till höger pâ C/Conde Rodezno. Andra gatan till vänster är C/ 1º 

de Mayo och därefter igen andra till vänster är C/San Antonio. Det är lättats att parkera 

vid Metro-stationen. 

Kolla karta: http://quart-de-poblet.callejero.net/carrer-sant-antoni.html. Gâr ocksâ att 

titta och hitta pâ Google map 

 

För oss svensk- spanskor  
i Valencia som gillar att 
träffas och prata spansk-
svenska om allt möjligt 
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