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Barcelona
Barcelona is al jaren één van de topbestemmingen voor een stedentrip. En dat is niet
zo vreemd. Deze unieke Spaanse stad beschikt namelijk over een heerlijk klimaat,
meer dan vier kilometer strand en bergen op een steenworp afstand. Maar ook een
historisch stadshart met kleine straatjes om heerlijk in rond te dolen, vele musea,
leuke shopgebieden, prachtige restaurants en hippe uitgaansgelegenheden in
overvloed en natuurlijk niet te vergeten, Gaudi’s meesterwerken. Laat je verrassen
door de diversiteit van de stad en geniet van de heerlijke Spaanse ambiance!
Deze bruisende metropool is de op één na grootste stad van Spanje en hoofdstad van
Catalonië. In Barcelona en haar voorsteden wonen bijna 5 miljoen mensen. De eerste
officiële taal is het Catalaans en de tweede taal is Spaans. Deze twee talen verschillen
nogal van elkaar maar de meeste Catalanen spreken ook 'gewoon' Spaans.
Barcelona heeft vele gezichten. Bijzonder om te zien is dat alle wijken over een geheel
eigen karakter beschikken. Dwaal rond in de smalle straatjes van het romantische
Barrio Gòtico, meng je tussen de locals op een van de pleintjes in El Borne, strijk neer
op een terras aan het strand van Barceloneta, ontdek het dorpse karakter van Gràcia
en begeef je tussen studenten, muzikanten en kunstenaars in Raval.
De stad trekt elk jaar zo'n 7 miljoen toeristen, die zich voornamelijk op La Rambla lijken
te centreren. Leuk om eens te zien, maar er valt zoveel meer te ontdekken! Wij geven
je een verfrissende kijk op de stad. Lees snel verder en ontdek waar die leuke
restaurantjes zich bevinden, wat de beste spots zijn om te shoppen, of er nog een leuk
evenement op de agenda staat en hoe de inwoners eigenlijk leven!
Meer informatie over Barcelona
Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op www.youropi.com
nog veel meer informatie over Barcelona en 100 andere steden kunt vinden?
Youropi.com, your personal city guide.

De Barcelona checklist
Bezoek Gaudi's meesterwerken: Sagrada Familia, Park Güell,
Casa Mila, Casa Batllo en Casa Vicens
Shop till you drop in de grote winkelstraten of
struin langs
boetiekjes, art-shops en vintage winkeltjes
Flaneer zoals de locals over de prachtige boulevard, eet verse vis
aan de havens en bruin bij op het strand
Bezoek de kleurrijke versmarkten en ontdek de lekkerste
Spaanse specialiteiten
Geniet van de tongstrelende Catalaanse keuken met een glas
sprankelende Cava
Bezoek topmusea zoals Picasso Museum, het MACBA, Museu
Marítim of het Museu Gaudi
Voor rust en ruimte strijk je even neer op één van de vele
romantische pleintjes of een mooi stadspark
Bekijk de stad vanaf een andere hoogte! Neem de Teleferic de
Montjuïc naar de 210 meter hoge berg Montjuïc
Voetbalfan? Bezoek dan het fameuze Camp Nou, hét stadion van
FC Barcelona
Tip: Je kunt je lopend of met het uitgebreide metronetwerk van A naar B
verplaatsen, maar waarom niet lekker op de fiets?!

Barcelona met kinderen
Aapjes kijken in Parc Zoològic of de onderwaterwereld ontdekken
in L'Aquarium
Bezoek het pretpark en geniet van een fantastisch uitzicht over de
stad in Parc d'Attracties del Tibidabo
Ontdek de highlights van Barcelona met de Hop-on Hop-off bus of
een fietstour met Nederlandse gids
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A - Bar Cañete
C - Federal Café
E - Mordisco
G - Bar Lobo
I - Petit Comité
K - Caputxes
M - Art Montfalcon
O - Gosblau
Q - Holala
S - Natura
U - La Pineda
W - B Hotel
Y - Fietstour Barcelona
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B - Ciudad Condal
D - Cuines Santa Caterina
F - Comerç24
H - Moritz
J - Bestial
L - tapaç24
N - Bionic - Good Times
P - Vaho Gallery
R - Sky Republic
T - Mayday
V - Hotel Sixtytwo
X - Just Style Appartments
Z - Hop-on Hop-off bus

Niet op de kaart:
1 - Picasso Museum
3 - Museo d'Art
Contemporani
5 - Museu del Modernisme
7 - Teleferic de Montjuïc
9 - Fietsen in Barcelona
11 - GoCar Tours
13 - Gaudi Experience
15 - La Viñya del Señyor
17 - L'Ovella Negra
19 - Iposa
21 - NYE Barcelona
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2 - Camp Nou FC Barcelona
4 - Museu Nacional Art de
Catalunya
6 - Poble Espanyol
8 - Museu Maritim
10 - Font Magica
12 - Tibidabo Parc d'Attraction
14 - Can Paixano
16 - Cocktailbar Eclipse
18 - Jamboree
20 - Cursa dels Nassos
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Wat horecaopeningstijden betreft, is het in Spanje een verhaal apart. De
restaurants zijn voor de lunch vaak geopend tussen 13:00u - 16:00 uur en
voor het diner van 20:00 - 23:00 uur. Het is in Barcelona niet ongebruikelijk
om rond 22:00 uur pas aan tafel te gaan. Dit neemt niet weg dat in het
centrum van Barcelona veel horecagelegenheden vaak ruimere
openingsuren hanteren, met name om de toeristen tegemoet te komen.

Praktische informatie
Algemene informatie Barcelona
Populatie:

1.615.448

Betaalmiddel:

Euro / €

Netnummer land:

93

Netnummer stad:

0034

Alarmnummer:

112

In vergelijking met Nederland komen de openingstijden van
uitgaansgelegenheden grotendeels overeen. De meeste barretjes zijn rond
21:00 al geopend en sluiten om 03:00 uur. Wanneer je kiest voor een club
begint het nachtleven in Barcelona vrij laat. De meeste
uitgaansgelegenheden beginnen rond 01:00 of 02:00 uur een beetje vol te
lopen. Voordeel is wel dat ze vaak langer open blijven en pas laat in de
ochtend eindigen.

Klimaat en beste reistijd
Barcelona kent een mediterraan klimaat. Dit betekent milde winters en hete,
droge zomers. In de winter kan er behoorlijk wat regen vallen en liggen de
temperaturen rond de 17 of 18 graden. In het voorjaar stijgt de temperatuur en
vaak lopen de temperaturen in maart al op tot boven de 20 graden. In juli en
augustus is het regelmatig warmer dan 30 graden en zelfs 's nachts blijft de
temperatuur vaak boven de 20 graden.

Elektriciteit
Barcelona maakt gebruik van hetzelfde stroomstandaard als Nederland.
Het voltage is 220 - 240 Volt. Je hebt geen adapters nodig.
Rookverbod
In Spanje is het roken in openbare ruimten verboden. In een aantal
uitgaansgelegenheden en restaurants zijn speciale voorzieningen voor
rokers getroffen. Ook mag er gewoon worden gerookt op het terras.

De beste reistijden zijn het voor- of najaar. April, mei, juni, september en
oktober zijn wat betreft drukte, prijsniveau en weersomstandigheden de meest
aangename maanden.
Geldzaken Barcelona
De munteenheid in Barcelona is de euro. De banken in Barcelona zijn geopend
van maandag t/m vrijdag van 08:30 - 14:00 uur. Een aantal banken zijn ook op
zaterdag geopend van 08:30 tot 13:00 uur. In Spanje wordt onderscheid
gemaakt tussen twee soorten banken: cajas de ahorros (spaarbanken) en
bancos (banken).

Feestdagen
Net als in Nederland zijn de meeste winkels en banken op feestdagen
gesloten. Het is dus slim om even te checken op welke data de feestdagen
(Días festivo) dit jaar vallen.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste feestdagen in Barcelona:
6 januari – Driekoningen
6 April – Goede Vrijdag
9 April – Tweede Paasdag
1 Mei – Dag van de Arbeid (Houdt rekening met massale
demonstraties)
28 Mei – Tweede Pinksterdag
15 Augustus – Maria-Tenhemelopneming
11 September – Nationale Dag van Catalonië
24 September – Mercè Feest
12 Oktober – Nationaal Feest van Spanje
1 November – Allerheiligen
6 December – Dag van de Grondwet
8 December – Feest van de Onbevlekte Ontvangenis
25 December – Kerstmis
26 December – Sint Stevensfeest

Indien op je bankpas een Maestro-logo staat, en dat is bijna altijd het geval, kun
je bij pinautomaten met datzelfde logo 24 uur per dag geld opnemen.
Creditcards worden bijna overal in Barcelona geaccepteerd.
In Spanje is het gebruikelijk om een fooi te geven in taxi's, restaurants, hotels
en bars. Een gebruikelijke gift is een fooi van 5-10% op de prijs. Let er wel op
dat er soms al een service fee inbegrepen is in de prijs. Restaurants zullen dan
vermelden dat de kostprijs voor "servicio" is inbegrepen.
Internet
Over de hele stad vind je internet-cafés. Een aantal horeca gelegenheden
bieden WiFi. Ook hotels bieden meestal WiFi, wel moet er vaak voor betaald
worden.
Toeristeninformatie Barcelona
Voor toeristische informatie over Barcelona kun je op verschillende plekken in
de stad terecht. Turisme de Barcelona bevindt zich zowel in het centrum als bij
treinstations, langs de snelwegen en in de haven van Barcelona. Een van de
grootste en meest centraal gelegen informatiepunten is het Plaça de Catalunya
Toeristenbureau.

Typisch Barcelona
Tapas & Paella
Overal in de stad kun je heerlijk eten. Voor tapas & paella kun je
terecht bij een van de vele Spaanse tapasbarretjes. Typische tapas
zijn patatas bravas, knoflookbrood, olijven, chorizo en calamares.
Heb je zin in Paella? Ga dan voor de typische Catalaanse paella
"arròs negre", paella bereid met de zwarte inkt van een inktvis.

Plaça de Catalunya Toeristenbureau
Plaça de Catalunya
+34 807 117 222
Geopend op maandag t/m zondag van 9:00-21:00 uur
Gesloten op 1 Januari en 25 December.

Parken
Barcelona kent vele parken waar je even kunt ontsnappen uit de
drukte van de stad. Een goed voorbeeld is park de la Ciutadella,
waar veel Spanjaarden bijeenkomen om muziek te maken, te
wandelen, lezen, joggen of gewoon lekker even te ontspannen.

Gevaren Barcelona
Ondanks de grote omvang en de verschillen tussen arm en rijk, is Barcelona
redelijk veilig te noemen. Vooral in de jaren '70 stond Barcelona bekend als
gevaarlijk voor toeristen. Dit kwam voornamelijk door de arme arbeiders uit
Zuid-Spanje die verantwoordelijk waren voor de criminaliteit in de stad.
Inmiddels is er veel veranderd. Let wel op dat je nog steeds goed op je
bezittingen moet letten, vooral bij de drukkere gebieden als metro stations en
grote winkelstraten. Toeristen zijn vaak makkelijke prooien en kunnen
een
gewillig doelwit vormen voor zakkenrollers en oplichterij.

Ramblas
La Rambla is een brede, drukke, gezellige boulevard in het midden
van de stad. Je kunt Barcelona bijna niet verlaten zonder de
Ramblas bezocht te hebben. Let wel: hier vind je hordes toeristen en
de winkels en horeca passen daar hun prijzen en waren op aan.
Schiet liever een van de zijstraatjes in!

Openingstijden
De meeste winkels in Barcelona zijn geopend van maandag t/m zaterdag van
10:00 - 21:00 uur. Een aantal winkels in de binnenstad hanteren ruimere
openingstijden. Deze sluiten pas om 22.00 uur. Let wel op dat veel winkels
vanwege de typische Spaanse siësta-tijd van 14:00 tot 16:00 of 17:00 uur hun
deuren sluiten.

Lokale markten
Ben je op zoek naar typische Spaanse producten? Ga dan naar een
van de lokale markten van Barcelona. De grootste en meest
bekende markt is La Boqueria aan de Ramblas, een grote markt met
dagverse producten. Naast hordes toeristen zul je er ook veel locals
treffen. Veel Chefkoks kopen hun producten op deze markt.

De postkantoren in Barcelona zijn open van maandag t/m vrijdag van 08:30 20:30 uur. Houd er rekening mee dat een aantal postkantoren om 14:00 uur al
sluiten. Op zaterdagmorgen zijn de postkantoren doorgaans geopend van 09:30
- 13:00 uur. Wil je een kaart posten? Voor postzegels kun je ook op zoek gaan
naar een tabakswinkel (Estanc) en kaarten kun je posten in de gele bussen die
verspreid staan over de hele stad.

Olympisch stadion
Het olympisch stadion werd in 1929 gebouwd en in 1992 opgeknapt
voor de Olympische Spelen van 1992. Het stadion was de
hoofdlocatie voor de spelen, een evenement waarvoor grote
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden om de vele toeristen in
Barcelona te kunnen ontvangen.
Spaanse pleintjes
Overal in Barcelona kom je typische Spaanse pleintjes tegen. De
rust die deze pleintjes uitstralen maakt ze tot de meest populaire
plekjes van Barcelona. De pleintjes zijn niet alleen bij toeristen, maar
ook bij locals en straatartiesten erg geliefd.
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Schiphol Airport - Barcelona

Reizen naar
Barcelona ligt op ongeveer 1500 kilometer ten Zuiden van Nederland. Er zijn
verschillende manieren om efficiënt naar de stad te reizen. We hebben de
mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.
Met de auto naar Barcelona
Barcelona ligt op ongeveer 1500 km van Utrecht. De hele route is gemakkelijk
te rijden. België, Frankrijk en Spanje zijn voorzien van goede autowegen en
tijdens je reis hoef je je enkel te oriënteren op de grotere plaatsen als
Maastricht, Luxemburg, Metz, Lyon, Nimes en Barcelona. De reis duurt
ongeveer 15 uur. Je kunt besluiten 1500 km in een keer te rijden, maar je kunt
ook kiezen voor een overnachting in Frankrijk.

Vanaf Amsterdam Schiphol vertrekken dagelijks vele vluchten naar de
luchthaven van Barcelona. De volgende maatschappijen hebben regelmatig
aanbiedingen en/of vliegen tegen lage kosten:
Maatschappij
Vertrekdagen
Bestemming
transavia.com

Dagelijks

Barcelona

Easyjet

Dagelijks

Barcelona

Vueling

Dagelijks

Barcelona

KLM

Dagelijks

Barcelona

Parkeren bij Schiphol: Parkeren op Amsterdam Schiphol is over het
algemeen geen probleem. Hoe dichter je parkeerplaats bij de terminal ligt,
hoe hoger de prijs. Het voordeligste is Smart Parking. Dit parkeerterrein
wordt met de terminals verbonden door gratis aansluitende pendelbussen.

In Spanje moet je doordeweeks rekening houden met een ochtendspits tussen
07:00 en 10:00 uur. Ook vrijdagavond en zondag kan je veel last hebben van
files. Wanneer je besluit in het hoogseizoen naar Barcelona te gaan, houd er
dan rekening mee dat de smalle kustwegen overvol zijn.

Eindhoven Airport - Barcelona
Ryanair en Transavia vliegen meerdere dagen per week naar Barcelona.
Maatschappij
Vertrekdagen
Bestemming(en)

Het autoverkeer in Barcelona is overzichtelijk, maar druk. Eenmaal in
Barcelona aangekomen kun je het beste gebruikmaken van het openbaar
vervoer. Parkeren is geen probleem als je van de betaalde parkeergarages
gebruik maakt. Zo maar op straat parkeren is wat lastiger. De stad heeft
namelijk nog al wat groene en blauwe parkeerzones waar je als niet-bewoner
niet mag parkeren. Parkeer je auto in ieder geval niet voor een bordje 'Gual
Permanent'.

transavia.com

ma, vr, zo

Barcelona

Ryanair

woe, do, vr, zo

Barcelona Girona

Parkeren bij Eindhoven Airport: Dit is geen probleem. Hoe meer dagen je
parkeert hoe lager het dagtarief.

Vliegen naar Barcelona
De makkelijkste en snelste manier om in Barcelona te komen is natuurlijk met
het vliegtuig. Je hebt tal van mogelijkheden om vanuit Nederland, België en
Duitsland rechtstreeks naar Barcelona te vliegen. Bekijk op de pagina
hiernaast een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden.

Rotterdam Airport - Barcelona
Vanaf Rotterdam vertrekt transavia.com op maandag, dinsdag, vrijdag en
zondag naar de luchthaven van Barcelona.

Tip: We kennen ze inmiddels allemaal, de spotgoedkope aanbiedingen van
vliegtickets naar Barcelona. Denk je een goedkoop vliegticket naar Barcelona
op internet gevonden te hebben blijkt bij aankomst op de luchthaven dat je
handbagage net even te zwaar is en ingecheckt moet worden. Kassa voor de
vliegmaatschappij, jammer voor jou want daar gaat je voordeel. Je betaalt al
snel een paar tientjes extra. Belangrijk is dus dat je je bagage even weegt
voordat je vertrekt!

Maatschappij

Vertrekdagen

Bestemming

transavia.com

ma, di, vr, zo

Barcelona

Parkeren bij Rotterdam Airport: Alle parkeerterreinen liggen op loopafstand
van Rotterdam Airport. Het voordeligste is het Lang parkeren voordeel
tarief.

De meeste Lowcostcarriers landen op Girona Airport. Dit vliegveld ligt een
behoorlijk eind van het centrum van Barcelona en hoe verder de luchthaven
van het centrum ligt, hoe hoger de kosten voor een transfer naar de stad. Tel je
alle extra kosten bij elkaar op, dan had je beter een ticket voor een
rechtstreekse vlucht naar Aeropuerto de Barcelona kunnen nemen.

Maastricht - Barcelona Girona
Vanaf Rotterdam vertrekt Ryanair op dinsdag, donderdag en zaterdag naar
de luchthaven van Girona.
Maatschappij Vertrekdagen
Bestemming
Ryanair

Komt bovenstaande je bekend voor of wil je dit niet meemaken? Boek dan je
vliegticket(s) naar Barcelona bij een 'gewone' vliegmaatschappij. Wij hebben er
in ieder geval van geleerd en vliegen voortaan met plezier met bijvoorbeeld
Vueling of KLM. Je vliegt dan rechtstreeks naar Barcelona (Aeropuerto de
Barcelona). De luchthaven ligt zo'n 10 kilometer van de stad en de verbinding
met het centrum van Barcelona is uitstekend.

di, do, za

Barcelona Girona

Parkeren bij Maastricht Airport: Parkeren bij Maastricht Airport is geen
probleem. Het voordeligste is het Lang parkeren voordeel tarief.

Brussel - Barcelona
Vanaf Brussel vertrekken meerdere luchtvaartmaatschappijen dagelijks
naar de luchthaven van Barcelona.
Maatschappij
Vertrekdagen Barcelona
Vueling
Dagelijks
Barcelona
Brussel Airlines Dagelijks
Barcelona
Iberia

Dagelijks

Barcelona

Parkeren bij Brussel Airport: In Brussel kun je kiezen voor parkeren in de
Long Term Parking. Als tweede optie kun je kiezen voor het Car Hotel.
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Airports
Barcelona beschikt over twee luchthavens. De Internationale luchthaven van
Barcelona, Aéropuerto Internacional de Barcelona, is de belangrijkste
luchthaven van Barcelona. Girona-Costa Brava Airport is het tweede
belangrijkste vliegveld van de stad.

Aéropuerto Internacional de Barcelona
Aéropuerto Internacional de Barcelona (BCN) ligt ten zuidwesten van
Barcelona, tussen de steden van El Prat de Llobregat, Viladecans en Sant Boi.
De luchthaven heeft twee terminals. Terminal 2 ligt op ongeveer 15 kilometer
van de stad Barcelona. Terminal 1 zo'n 5 kilometer verder. Beide terminals
liggen op het grondgebied van de gemeente El Prat de Llobregat.
Aéropuerto de Barcelona is, wat betreft reizigersaantallen, de tweede
luchthaven van Spanje, na Barajas bij Madrid. Om de luchthaven te
moderniseren en de toekomstige vraag naar luchtverkeer voor te bereiden
heeft de luchthaven de infrastructuur de afgelopen jaren sterk aangepast. De
luchthaven is uitgebreid met een nieuwe terminal en een nieuwe startbaan.

De Aérobus is de makkelijkste en meest efficiënte manier om naar het
centrum te reizen
Taxi naar Barcelona Centrum
Ga je liever met taxi? Reken dan op een ritprijs tussen de € 20 en € 30. De
tarieven zijn 15% hoger na 21:00 's avonds en in de weekenden. Als je
zwaar bepakt bent dan betaal je € 1,- per stuk bagage extra.

Girona-Costa Brava Airport
Girona-Costa Brava Airport (GRO) is het tweede belangrijkste vliegveld in
Barcelona. Barcelona centrum ligt op ongeveer 100km afstand van de
luchthaven van Girona en dat is ook de reden dat dit vliegveld beschouwd
wordt als de tweede luchthaven van Barcelona.
Het vliegveld is de afgelopen jaren steeds populairder geworden en
luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.
Sinds Ryanair op deze luchthaven vliegt is het aantal passagiers met grote
aantallen toegenomen. Per jaar bezoeken zo'n 6 miljoen passagiers de
luchthaven van Girona. De faciliteiten zijn de afgelopen jaren sterk
verbeterd. Zo is er een nieuwe parkeergarage aangelegd en een nieuwe
aankomsthal gebouwd.

Aéropuerto de Barcelona is een moderne luchthaven en van alle gemakken
voorzien

Transfer naar Barcelona vanuit Barcelona Airport

Transfer naar Barcelona vanuit Girona-Costa Brava
Airport

Aérobus naar Barcelona Centrum
Reistijd: 30 min., iedere 12 min.
Tickets: € 5,30 enkele reis
De Aérobus vertrekt om de 12 minuten (tussen 05.30u - 01.00u) vanaf elke
terminal naar hartje centrum Barcelona: Plaça Espanya, Granvia, Plaça
Catalunya en Avenida Paralel. De transfer neemt ongeveer 30 minuten in
beslag en een enkele reis kost € 5,30. Een retourticket is een week geldig en
kost je € 9,15 Het kaartje is aan te schaffen bij het ticketautomaat naast de
bushalte. Ideale manier om efficiënt het centrum van Barcelona te bereiken.

Bus naar Barcelona Centrum
Reistijd: 80 - 90 min., ieder uur
Tickets: € 14,- enkele reis
Er vertrekken meerdere bussen per uur naar het centrum van Barcelona.
De bus vertrekt vanaf Girona Airport en brengt je naar Estació Nord. Vanuit
daar kun je met de metro verder reizen. Het dichtsbijzijnde metro station is
Arc de Triomf en ligt op ongeveer 300 meter afstand van Estació Nord. De
busrit duurt ongeveer 1.15u. Prijs voor een enkele reis is € 14,- en een
retour ticket kost € 23,-.

Trein naar Barcelona Centrum
Reistijd: 15 - 30 min., iedere 30 min.
Tickets: € 2,40 enkele reis
De trein, Renfe Cercanías, is ook een optie. Je moet dan de voetgangersbrug
nemen tussen terminals A & B om naar het treinstation te lopen. De trein stopt
op El Clot, Plaça Catalunya en Barcelona Sants. Vanaf de stations waar de trein
stopt kan je ook met de metro verder reizen aangezien deze stations tevens als
metrostation fungeren. De trein komt om het half uur. Je doet er ongeveer
tussen een kwartier en half uur over om naar het centrum te komen. Een
kaartje kost €2,40.

Trein naar Barcelona centrum
Reistijd: 30 - 60 min., ieder uur
Tickets: € 7 - € 15 enkele reis
Girona Airport heeft geen eigen treinstation maar je kunt wel met de bus of
met de taxi naar Girona reizen om daar de trein te nemen naar Barcelona.
Er vertrekken twee bussen vanaf Girona Airport. Één bus rijdt naar het
centrum van Barcelona en de ander naar het treinstation in Girona. Vanuit
Girona vertrekken meerdere treinen per uur naar Barcelona. De trein stopt
altijd op Barcelona Sants. Vanaf Barcelona Sants kan je met de metro
verder reizen aangezien het treinstation tevens als metrostation fungeert.
De prijs voor een enkele reis varieert tussen € 7,- en € 15,-.
Taxi naar Barcelona Centrum
Ga je liever met taxi naar Barcelona? Reken dan op een ritprijs van
ongeveer € 115,-. Let er ook hier weer op dat tarieven na 21:00 's avonds en
in de weekenden 15% hoger zijn.
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Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer in Barcelona is prima geregeld. Als je van plan bent veel
van de stad te zien in een paar dagen tijd dan kan het zinvol zijn een Barcelona
Card aan te schaffen. Deze kaart geeft je gratis openbaar vervoer en
daarnaast korting op attracties en musea. Je bestelt de Barcelona Card
eenvoudig online op Youropi.com.Heb je geen zin in drukke metro's en bussen,
neem dan de taxi, of nog beter: huur een fiets! Een volledig overzicht van alle
manieren om met het openbaar vervoer te reizen in Barcelona.

Of je nu met de bus, tram, metro of trein reist in Barcelona. Het makkelijkst
is een tienrittenkaart te kopen oftewel de T-10 (Te-Diez) voor € 9,25. Deze
kun je uiteraard met meerdere personen gebruiken. De T-10 kan je kopen
bij krantenkiosks, Servi- Caixa en op trein- en metrostations uit een
automaat.

Treinstations in Barcelona
Wil je per trein naar andere steden in Spanje dan kan je het beste vertrekken
vanaf het grootste treinstation van Barcelona: Estació de Sants. Je kan ook
vertrekken vanuit andere (ondergrondse) treinstations als je naar steden gaat
die binnen Catalonië liggen. Denk dan aan Girona en andere plaatsen aan de
Costa Brava. Vanaf de stations Passeig de Gracia, Plaça de Catalunya, El ClotAragó, Sant Andreu Comtal en Arc de Triomf vertrekken de zogenoemde
Rodalies treinen.
Metrovervoer in Barcelona
Eenmaal in de stad kan je het beste de metro pakken om je van de ene plek
naar de andere te begeven. Barcelona heeft een zeer uitgebreid metronetwerk
dat je snel naar de meest interessante delen van de stad brengt.
Kijk voor een overzichtelijke weergave van de verschillende lijnen op de
plattegrond van het metrostelsel.

Fietsen door Barcelona
Een fiets huren is een heel goed alternatief voor het openbaar vervoer.
Barcelona is fietsvriendelijk maar verwacht geen fietspaden zoals in
Nederland. Wel is er op de hoofdstraten ruimte gecreëerd voor fietspaden
en ook langs de kustlijn zijn fietspaden aangelegd. Ligt er geen fietspad, dan
moet je het asfalt met de auto´s delen. Degelijke, Nederlandse fietsen huur
je bij Budget Bikes. Deze fietsenverhuur beschikt over vier shops in
Barcelona.
Locaties Budget Bikes:
> Shop Catalunya, C/ Estruc 38 (slechts 80 m van Placa Catalunya)
> Shop Jaume I, Plaça de la Llana 3 (slechts 80 m van metro Jaume I)
> Shop Rambla, C/ Unió 22 (slechts 50 m van La Rambla)
> Shop Paral-lel, C/ Nou de Rambla 106 (slechts 50 m van metro stop Parallel)

Barcelona beschikt over een uitstekend metronetwerk
Busvervoer in Barcelona
Barcelona heeft veel eenrichtingsverkeer, dus de bus is niet het snelste
vervoersmiddel. Maar het is misschien wel één van de makkelijkste manieren
om de stad te bezichtigen. Je kan een los ticket kopen in de bus of je 10
rittenkaart (T-10) gebruiken.
Barcelona Bus Turistic
Een andere mogelijkheid om door de stad te reizen is met de Barcelona Bus
Turistic. Deze heeft 44 stops op 3 verschillende routes. Maak gebruik van de
rode, blauwe of groene route. Het principe van de Bus Turistic is zoals in
andere populaire steden: Hop on and off. Je kunt dus zo vaak in- en uitstappen
als je wilt. Aan boord van de bus is een gids die meerdere talen spreekt en je
helpt om de stad te ontdekken. Je ontvangt bij aankoop van een ticket een
volledig informatiepakket over de bezienswaardigheden en een overzicht van
de haltes, waar de Barcelona Bus Turistic stopt. Het ticket geeft je tevens
korting bij diverse gelegenheden. Je koopt de tickets online, direct in de
Turistic bus, bij VVV kantoren of bij TMB klantenservice punten. Een ticket kost
€ 20,- en een 2 (opvolgende) dagen ticket kost € 26,-.

Huur Nederlandse fietsen bij één van de vier shops van Budget Bikes
Fietstour met Nederlandse Gids
Een andere leuke optie is om een fietstour te doen onder leiding van een
Nederlandse gids. Op deze manier weet je zeker dat je op een unieke
manier de belangrijkste hotspots van de stad ziet. Fietstours kun je boeken
bij Baja Bikes. Kijk voor meer informatie over Baja Bikes verderop in deze
gids bij 'activiteiten'.

Taxi's in Barcelona
Hier een overzicht van twee betrouwbare taxibedrijven in Barcelona:
Taxi BCN, tel: +34 (0)6 17732324
Catalunya Taxi, tel: +34 (0)6 30412612

Praktische tips:
Koop een Barcelona Card. Naast korting bij musea, theaters en
winkels, biedt de Barcelona Card ook toegang tot het openbaar
vervoer. Verkrijgbaar op Youropi.com.
10-rittenkaart (Tarjeta T-10) Veruit de meest gebruikte kaart in
Barcelona. Voor ruim 90 cent per rit mag je 1 uur en 15 minuten over
je reis doen en tien keer overstappen. Het is mogelijk het ticket met
meerdere personen te gebruiken. Er zijn verschillende prijsklassen
voor het aantal zones. Als je in Barcelona zelf blijft heb je over het
algemeen genoeg aan zone 1. Vanaf € 9,25 (zone 1)
Dagkaart (Tarjeta T-Día) Met deze kaart kun je de hele dag van het
openbaar vervoer in Barcelona gebruik maken. De T-Día mag alleen
door de eigenaar van de kaart gebruikt worden. Vanaf € 6,95 (zone 1)

Tramvervoer in Barcelona
Barcelona heeft ook een aantal tramlijnen. De trams brengen je naar de
wijken aan de rand van de stad. De Tramlijnen T1 t/m T6 vind je op de grote
metrostations. Een enkeltje kost € 2,00.
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In het noorden van Barcelona vind je de typisch Catalaanse wijk
Gràcia (6).
De wijk is vooral bekend om het beroemde Park Güell van Gaudi. Voor velen
is dat dan ook de hoofdreden om Gràcia bezoeken, maar als je in bent voor
wat échte Spaanse gezelligheid moet je hier ook wezen.

Wijken
De leukste wijken van Barcelona
Barcelona is onderverdeeld in 10 districten. In deze districten bevinden zich de
bekende wijken, die je tijdens je bezoek aan Barcelona zeker niet mag
overslaan! Bezoek de karakteristieke wijken in het oude centrum: Barrio
Gótico, El Borneen Raval. Gaudi's kunstwerken vind je in de wijk Eixample
maar ook Barceloneta moet je bezoeken om het echte Barcelona-gevoel te
ervaren.
De highlights van Barcelona liggen nogal verspreid over de stad maar met een
juiste planning (pagina 17), kun je in een paar dagen tijd alle interessante wijken
van de bruisende metropool ontdekken.

Tot slot vind je aan de westkant van het centrum de wijk
Montjuïc (7). Deze
is genaamd naar de 210 meter hoge berg Montjuïc. Tijdens de Zomerspelen
in 1992 was Montjuïc de thuisbasis en nog altijd staat hier het Olympisch
stadion.
Overzicht leuke wijken Barcelona
Youropi heeft de leukste wijken van Barcelona bezocht en beschreven.
Lees snel verder voor uitgebreide beschrijvingen en de leukste tips.

Eixample
Eixample (uitspraak "Ei-chample") is voor bijna iedere toerist op stedentrip
naar Barcelona een niet te missen wijk. Mede dankzij Gaudi is Eixample
wereldberoemd. Dit stadsgedeelte is aan het eind van 19e eeuw bijgebouwd
in Barcelona en herbergt Barcelona’s meest elegante gebouwen. Nog altijd
geldt deze wijk als voorbeeld voor de wetenschappelijke stedenbouw.
Eixample is de grootste en daarmee ook de drukste wijk van Barcelona
geworden, met een bevolking van ongeveer 300.000 mensen. Grote straten
als Avinguda Diagonal, Passeig de Grácia en Gran via de les Corts
Catalanes doorkruisen de wijk. In tegenstelling tot de kleine straatjes in het
centrum is Eixample keurig ingedeeld in blokken, wat het vergemakkelijkt
om de juiste weg naar je bestemming te vinden.
De westkant van de wijk (Eixample Esquerra) is voornamelijk
modernistisch, hier vind je heel wat architectonische kunstwerken van
onder andere Gaudí terug. In het rechtergedeelte (Eixample Dreta) ligt één
van de beroemdste bezienswaardigheden, de Sagrada Familia (de
onafgebouwde kerk) die gezien wordt als het meesterwerk van Gaudí.
Eixample heeft een chique uitstraling en behalve Gaudí's publiekstrekkers
is dit vooral een wijk met veel luxe huizen en villa's. Eixample ligt een stukje
van het centrum vandaan maar als je van een stevige wandeling of een
leuke fietstocht houdt dan is het zeker de moeite waard om je vanuit de
Sagrada naar het centum te verplaatsen. Je komt onderweg van alles tegen
en er zijn voldoende leuke plekken om even uit te rusten.
Metro's: Passeig de Gracia, Sagrada Familia, Arc de Triomf, Taragona,
Rocafort

De grootste en daarmee de dichtstbevolkte wijk in Barcelona is
Eixample (1).
Deze niet te missen wijk is mede dankzij Gaudi wereldberoemd. Nog altijd geldt
Eixample als voorbeeld voor de wetenschappelijke stedenbouw. Hier vind je
onder andere de Sagrada Familia, veel modernistische gebouwen en dé
winkelstraat Passeig de Gracia.
Het district Ciutat Vella is het historische centrum van Barcelona. Het omvat
de karakteristieke wijken Barrio Gótico (2), El Borne (3) en Raval (4). Ook
Barceloneta (5) ,de van oorsprong vissersbuurt, behoort tot dit district.
Bijzonder om te zien is dat de wijken hun eigen verhaal vertellen want allemaal
vervulden ze weer een geheel andere rol in de fascinerende geschiedenis van
de stad.

Do's in Eixample

Barrio Gótico (2) is zonder twijfel één van de oudste en meest interessante
buurten van Barcelona. Ontdek de leuke plekken in de smalle steegjes, pik een
terrasje op een van de vele pleintjes of shop till you drop!
Ben je op zoek naar
de populairste wijk van Barcelona waar de leukste restaurants en nieuwste
winkels te vinden zijn? Breng dan een bezoek aan El Borne (3). Vergeet hier
ook het heerlijke Park de la Ciutadella niet! Het hippe
Raval (4) is de meest
westelijk gelegen wijk van het oude centrum van Barcelona. Raval is
multicultureel en heeft een wat alternatief karakter.
Barceloneta, Vila Olímpica en Port Vell (5) beslaan de kustlijn van Barcelona.
Dit gebied ging voor de Spelen van '92 volledig op de schop.
Nu vind je er luxe
appartementen, hotels, restaurants en winkelcentra en een mooie haven. En
natuurlijk dé hotspot van deze wijk, het beroemde strand van Barcelona.
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Beste bezoektijden: Eixample kun je het beste op een doordeweekse dag
bezoeken. In het weekend is het erg druk bij de bezienswaardigheden en in
de winkelgebieden. Bovendien zijn de meeste winkels (bijvoorbeeld aan
Passeig de Grácia) gesloten op zondag. Kom je voor de Sagrada Familia en
andere bouwwerken van Gaudí? Deze kun je het beste in de ochtend
bezoeken, dan ontwijk je de grootste drukte. Restaurants en
uitgaansgelegenheden in Eixample zijn uiteraard de gehele week (en
voornamelijk in de weekenden) geopend.
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Huur fietsen bij BudgetBikes (C/ Estruc 38). De ideale manier om
Eixample en de rest van Barcelona te verkennen
Begin de dag met een heerlijk ontbijtje op het dakterras van hippe
Café Federal (C/ Parlament 39)
Bezoek Gaudi's meesterwerken La Sagrada Familia (C/ Mallorca
401), Casa Mila (C/ Provença 261) en Casa Battló (Passeig de
Gracia 43) Ontwijk de wachtrij en zorg dat je alvast over
entreetickets beschikt. Deze kun je eenvoudig bestellen op
Youropi.com!
Alle grote modemerken zijn te vinden in Passeig de Grácia, de
hoofdwinkelstraat van Barcelona
Voor outletshopping van al deze Spaanse modemerken moet je
naar Carrer de Girona
Eén van de beste (én meest betaalbare) tapasadressen in
Barcelona is Ciudad Condal (Rambla de Catalunya 18)
Voor toprestaurants moet je in Passatge de la Concepció zijn.
Dineer hier bij El Japones (nr. 5), Mordisco (nr. 10) of Petit Comite
(nr. 13)
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El Borne

Wijken (2)
Barrio Gòtico
Barrio Gòtico is één van de oudste en meest interessante buurten van
Barcelona. Het lijkt af en toe of de tijd hier heeft stil gestaan met al die
middeleeuwse paleizen en Gotische gebouwen. De wijk is gecentreerd rondom
de Gotische kathedraal, die een echte publiekstrekker is.
In Barrio Gòtico kun je uren ronddwalen in de smalle steegjes. Steeds weer
kom je uit op een ander pleintje of mooie binnenplaats, de één gevuld met
gezellige terrasjes, op de ander heerst een verlaten maar serene sfeer.
Muzikanten bespelen hun instrument en fonteinen klateren onder de
sinaasappelbomen.

El Borne is op het moment één van de leukste wijken van Barcelona. Ben je
op zoek naar de nieuwste winkels en de leukste restaurants in Barcelona?
Dan mag je El Borne niet overslaan tijdens je bezoek aan de Catalaanse
hoofdstad.
Al sinds de middeleeuwen is El Borne de plaats voor commerciële
activiteiten. Dat zie je tegenwoordig op een andere manier terug. Vlees en
vishandel hebben er plaatsgemaakt voor trendy designerwinkels, bars en
hippe restaurants. Deze populaire wijk trekt ook veel jonge mensen en
kunstenaars aan en kent vele kleine authentieke zaakjes en art galeries. In
El Borne kun je ook prima shoppen tegen betaalbare prijzen.
Via Laietana is de straat die El Borne scheidt van Barrio Gotico. Maar het
échte El Borne-gevoel krijg je rondom de Gotische kerk. De imposante kerk
is een waar trouw-mekka; je moet echt je best doen om géén huwelijk mee
te maken. Op Plaça Santa Maria del Mar kun je even lekker tot rust komen
bij één van de leuke restaurants. Duik de zijstraatjes van het plein in voor
de leukste boetieks of strijk neer op één van de intieme terrassen op de
leuke pleintjes.

Het toeristische La Rambla scheidt Barrio Gòtico van de westelijk gelegen wijk
Raval. La Rambla is de bekendste straat van Barcelona. De 1,5 kilometer lange
boulevard loopt vanaf Plaza Catalunya tot aan het Columbus standbeeld aan de
haven. La Rambla bestaat in feite uit vijf straten die aan elkaar gelinkt zijn. Hou
er rekening mee dat het aantal toeristen hier erg hoog is. Dat zie je terug in de
prijzen voor eten en drinken.

Dat er ’s avonds in El Borne een bruisend nachtleven plaatsvindt, zou je niet
direct zeggen. Toch vind je in deze wijk achter grote, houten, middeleeuwse
deuren de leukste bars. De beste spots zijn de plekken waar je de locals
naar binnen ziet gaan, dus vraag even rond of lees onze tips!

Aanrader is om La Rambla te laten voor wat het is, de zijstraatjes in te slaan en
op ontdekkingstocht te gaan in Barrio Gòtico. Laat je verrassen door de
relaxte, romantische sfeer die hier hangt. Genoeg barretjes, café´s,
restaurants en winkeltjes te bezoeken. Strijk neer op een terras met de
optredens van straatartiesten aan je voeten.

Metro's: Urquinaona, Jaume I, Arc de Triomf
Beste bezoektijden: Net als Barrio Gòtico kun je El Borne het best in de
middag en 's avonds bezoeken. Dan leeft de wijk op haar best. Opmerkelijk
om te zien is dat de wijk 's avonds een transformatie ondergaat en een
compleet andere uitstraling heeft dan overdag. De winkels sluiten 's avonds
laat hun deuren en mooie entrees worden vervangen door rolluiken.
Daarvoor in de plaats komen sfeervolle barretjes tevoorschijn, die overdag
juist bijna onzichtbaar zijn.

Metro's: Catalunya, Liceu, Jaume I
Beste bezoektijden: Barrio Gòtico krijgt naarmate de dag vordert meer sfeer.
Begin je middag met het dwalen door de kleine straatjes, bezoek één van de
interessante musea, verken de gezellige pleintjes en ga lekker shoppen.
Winkels zijn tot laat open. Tegen de avond zul je de unieke sfeer van deze
karakteristieke wijk meer en meer proeven. Geniet van gitaarmuziek op de
pleinen, eet de lekkerste tapas op één van de gezellige terrassen.

Do's in El Borne
Bij delicatessenmarkt Mercat de Santa Caterina (Avda Francesc
Cambó) doen de Barcelonezen hun dagelijkse boodschappen
Bezoek het museum van Picasso (C/ Montcada 15-23), daar moet
je geweest zijn of je nu een echte kunstliefhebber bent of niet!
Rust even lekker uit in het prachtige stadspark Parc de la
Ciutadella
Voor een bijzondere lunch of diner ga je naar Comerç 24 (C/
Comerç 24) Laat je verrassen!
's avonds genieten van een drankje en een intieme sfeer op
Plaça
Santa Maria of één van de vele andere pleintjes
De lekkerste wijnen drink je bij La Vinya del Senyor (Plaça Santa
Maria 5)
Dansen op Funk, Groove en Soul doe je bij Club Mix (C/ Comerç 21)
of Diobar (C/ Marques de l'Argentera)

Geniet van de romantische sfeer op Plaça del Rei

Do's in Barrio Gòtico
Bezoek één van de volgende musea: Museu d'Historia de
Barcelona (Plaça del rei 1), Museu del Calçat (Plaça Sant
Felip Neri 5), Museu Diocesa (Avda de la Cathedral 4) of
Museu de Cera (ptge de la Balnca 7)
Ondanks de drukte en hordes toeristen is het toch de moeite
het Mediterraanse Plaça Reial eens te bezoeken
Nóg leuker: ga op zoek naar de verborgen pleintjes van
Barrio Gòtico. H et serene Plaça Sant Felip Neri of Plaça del
Rei
Geniet van een lekker wijntje vergezeld door de lekkerste
tapas op Plaça Santa Maria del Pi
Ook shoppen kun je hier naar hartelust! De meeste winkels
zijn te vinden op en rondom Avenida Portal De L'Angel.
Vergeet de zijstraatjes niet!
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El Borne staat bekend om haar karakteristieke pleintjes waar de terrassen
altijd vol zitten
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Barceloneta, Vila Olímpica & Port Vell

Wijken (3)
Raval
Raval is de meest westelijk gelegen wijk van het oude centrum van Barcelona.
De wijk strekt zich uit in het noorden tot het Plaça d' Universidad, in het oosten
door het bekende la Rambla, in het westen door de Ronda de Sant Antoni en in
het zuiden door Museu Marítim.

Barceloneta, Vila Olímpica & Port Vell beslaan het grootste deel van de
kustlijn van Barcelona. Vila Olímpica & Port Vell gingen voor de Spelen van
'92 volledig op de schop en er werden een reeks hypermoderne gebouwen
ontworpen, door architecten uit de hele wereld. Hieruit ontstond een mooie,
strakke urbanisatie, waardoor het tegenwoordig heel aangenaam is om hier
rond te wandelen.

Raval is multicultureel en heeft een wat alternatief karakter. Raval is pas sinds
eind jaren negentig en begin 2000 weer een gebied waar je als toerist gerust
doorheen kunt lopen. Dat was daarvoor wel anders. Raval kent veel migranten,
studenten, muzikanten en kunstenaars als inwoners en met hulp van de
gemeente en ondernemers is de wijk de laatste jaren flink opgeknapt. Toch is
het typische karakter met de supersmalle straatjes waar het wasgoed volop
buiten hangt, gebleven.

Barceloneta is het oude vissersdorp waar je heerlijk kunt rondlopen in de
kleine steegjes. Het wijkje beslaat slechts een aantal blokken achter de
boulevard. Grappig is om te zien dat er maar een paar straten verderop
massa's toeristen komen en je hier nog echt kunt proeven van het lokale,
authentieke leven van de Catalanen. In deze volksbuurt leeft men echt op
straat, je vindt in Barceloneta een plein waar aan het begin van de avond
alle bewoners samenkomen. Wapperende was hangt tussen de nauwe
straatjes te drogen aan de balkons en je vindt er typische oude
volkscafés en buurtwinkels.

Zoals vaak in opkomende wijken tref je ook hier steeds meer hippe winkeltjes,
restaurants en uitgaansgelegenheden. Dit stadsdeel bestaat uit een mix van
mooie oude gebouwen, zoals de bibliotheek van Catalunya en Palau Güell en
nieuwe moderne gebouwen, zoals het Museum voor de moderne kunsten
(MACBA). Bovendien wordt de bekendste markt van Barcelona La Boqueria
hier gehouden.

Vanuit Barceloneta loop je via de boulevard naar Vila Olímpica, de wijk die
uit de grond is gestampt voor de Olympische spelen in '92. De ligging van
Vila Olímpica, vlakbij het centrum en aan zee, maakt dat dit deel van de stad
populair is bij de vele toeristen die er verblijven. Je vindt er luxe woningen,
appartementen en hotels en natuurlijk het beroemde strand van Barcelona.

Barcelonezen beginnen vaak het avondje stappen in deze wijk, er zijn dan ook
tal van leuke barretjes en kroegjes te vinden. In het zuiden van de wijk is nog
steeds de rosse buurt Barri Xines te vinden, let dus ’s avonds een beetje op
waar je komt. Raval stond nog niet zo heel lang geleden bekend als één van de
slechtste wijken van Spanje, en er zijn nog steeds straten waar je als toerist
liever niet loopt. Hou hier rekening mee!

De oude haven van Barcelona, Port Vell, heeft ook door de komst van de
Olympische Spelen een make over gekregen. Er is een houten brug,
Rambla de Mar, gebouwd die leidt naar het grote complex Maremàgnum
waar je winkels, bioscopen, cafés en restaurants terugvindt. Verder bevindt
het grootste aquarium van Europa zich in Port Vell. Hordes toeristen vind je
hier, en uiteraard passen de winkels, restaurants en clubs in deze
omgeving daar hun prijzen op aan.

Metro's: Universitat, Liceu, Drassanes, Sant Antoni

Tip: voor de mooiste en meest relaxte stranden ga je zover mogelijk naar
het oosten. De meeste toeristen strijken neer op de stranden van
Barceloneta of Vila Olímpica. Dus wil je relaxen op de stranden waar de
locals komen? Loop/fiets Vila Olímpica dan voorbij en ga zo ver mogelijk
door naar links richting de stranden van de buitenwijk Poble Nou.

Beste bezoektijden: Raval is leuk op verschillende momenten van de dag.
Bewandel de wijk 's middags voor lunchzaakjes, winkels en de musea. Het is
leuk om even op het plein bij het MACBA rond te hangen. Hier komen
gewoonlijk veel studenten samen om te skaten of gewoon te relaxen, het is
echt een ontmoetingsplaats. Als de avond valt (vooral in de weekenden) vullen
de straten zich met locals die in zijn voor een avondje uit. Eerst lekker een
hapje eten bij één van de vele (internationale) restaurants en duik daarna
gezellig de kroegjes in.

Metro's: Barceloneta, Ciutadella/Vila Olímpica, Drassanes
Beste bezoektijden: De kuststrook van Barcelona is elk uur van de dag,
elke dag van de week leuk om te bezoeken. 's ochtends vroeg is het nog
lekker rustig op de boulevard, 's middags word je hier overspoeld door
toeristen. Barceloneta is juist leuk om aan het einde van de middag te
bezoeken, dan leeft deze authentieke wijk op haar best. Maremagnum is
een commercieel winkelcentrum wat je wat ons betreft beter over kan
slaan, winkelen is veel leuker in het oude centrum. 's Avonds kun je lekker
eten bij de havens of aan het strand, hier is ook de place to be voor jouw
fancy avond uit. In de zomer zijn er regelmatig leuke strandfeestjes te
vinden op de oostelijk stranden.

Do's in Raval
Ga 's ochtends zo vroeg mogelijk naar La Boqueria (La
Rambla 91), de grootste versmarkt van Barcelona
Eet je versnaperingen van La Boqueria lekker op in het
heerlijk rustige, verscholen parkje Llegims al Jardi (C/
Hospital)
Bezoek het imposante museum voor Contemporary Art MACBA (Plaça dels Angels 1)
Voor een snufje cultuur ga je naar Centre de Cultura
Contemporánia de Barcelona - CCCB (C/ Montalegre 5)
Dorst gekregen? Schuif dan aan op één van de gezellige
terrasjes achter het MACBA
Laat je rondleiden door Palau Güell (C/ Nou de la Rambla 3)
en bewonder Gaudi's eerste werk!
Laat je compleet in de watten leggen bij toprestaurant Bar
Cañete (C/ de la Unió 17)
Biertje drinken? La Ovella Negra is een gezellige, praatkroeg
waar veel studenten en toeristen samenkomen (C/ de les
Sitges 5)
Voor de lekkerste jazz in een authentieke ambiance ga je
naar Big Bang (C/ Botella 7) of Jazz sí Club (C/ Requesens 2)
Dance the night away op de lekkerste techno en minimal bij
Moog (C/ Arc del Teatre 3)
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Do's in Barceloneta, Vila Olímpica & Port Vell
Bewandel de lange boulevard, die omgeven is door palmbomen en
terrassen
Bezoek Museu Marítim (Avda Drassanes) of het Museu d'Historia
de Catalunya (Plaça Pau Vila 3)
Neem de Teleféric de Montjuïc kabelbaan (Avinguda de Miramar)
naar de 210 meter hoge heuvel voor een mooi uitzicht over de stad
Stylisch lunchen of dineren aan het strand doe je bij Bestial (C/
Ramón Trias Fargas 2)
Bekijk de stad onder het genot van een cocktail bij het exclusieve
Eclipse op de 26e verdieping van het W Hotel (Plaça de la Rosa dels
Vents 1)
Voor de lekkerste én betaalbare cava met een hapje erbij ga je naar
Can Paixano (Carrer de la Reina Cristina 7)
Live muziek en Jam-sessies (ook op doordeweekse avonden) bij
Sala Monasterio (Passeig Isabel II 4) Let op dat je entree niet voorbij
loopt!
Grote, populaire clubs zijn het glamoureuze Catwalk (C/ Ramon
Trias Fargas), loungeclub Shoko (Passeig Maritim 36) en trendy
beachclub Carpe Diem (Passeig Maritim 32)
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Montjuïc

Wijken (4)
Gràcia
Gràcia is een typische Catalaanse wijk in Barcelona. De wijk ligt een stuk ten
noorden van het centrum. Als je de grote winkelstraat Passeig de Gracia blijft
volgen kom je er vanzelf. De wijk is vooral bekend om het beroemde Park Güell
van Gaudí. Voor velen is dat dan ook de hoofdreden om Gràcia bezoeken, maar
als je in bent voor wat échte Spaanse gezelligheid moet je hier ook zijn.
Hoewel Gràcia al meer dan 100 jaar bij Barcelona hoort, behoudt het nog
steeds zijn eigen karakter alsof het een onafhankelijke gemeente betreft.
Doordat de huurprijzen in Gràcia wat lager zijn dan elders in Barcelona wonen
en werken er studenten, artiesten, acteurs, muzikanten, fotografen en
designers. Zij geven Gràcia het speciale karakter en zorgen ervoor dat hier
vele leuke restaurantjes, bars en winkels te vinden zijn.

De wijk Montjuïc is vernoemd naar de 210 meter hoge berg in het
zuidwesten van Barcelona. Montjuïc is het oudste gedeelte van Barcelona.
De fontein en de twee torens van Plaça d’Espanya vormen de ingang van de
wijk.
De gelijknamige berg ligt tussen Plaça d'Espanya en de haven van
Barcelona. Vanaf deze berg heb je een spectaculair uitzicht over de stad. Je
kunt de bus of metro nemen om hier te komen maar nog veel leuker is de
kabelbaan die vertrekt vanaf het World Trade Center. Tijdens de
Zomerspelen in 1992 was Montjuïc de thuisbasis en nog altijd staat hier het
Olympisch stadion.

Op de vele kleine pleinen die kenmerkend zijn voor deze wijk komen 's avonds
de bewoners tezamen en dat draagt bij aan het relaxte sfeertje dat hier hangt.
Voor veel Barcelonezen is Gràcia dan ook de only place to be. Het hele jaar
door kent de wijk trouwens een levendig en uitbundig nachtleven.
Tip: In de derde week van augustus is Gràcia helemaal the place to be tijdens
het Fiesta Major, hét buurtfeest van Gràcia.
Metro's: Fontana, Lesseps, Joanic, Alfons X
Beste bezoektijden: Park Güell bezoek je het best vroeg op een doordeweekse
ochtend. Zorg dat je hier als één van de eersten bent, dan is het nog magisch
mooi. Later op de dag zul je zien dat het park volstroomt met toeristen. Hierna
kun je wat winkelen in de gezellige winkelstraatjes, maar hou er rekening mee
dat de meeste winkels sluiten tussen 13.00 en 15.30 uur. Kom later op de
middag / begin van de avond terug voor locale gezelligheid in de authentiek
Spaanse restaurants en barretjes.
De wijk Montjuïc, vanuit Plaça Espanya. De twee torens vormen de entree
naar de wijk.

Poble Sec is de wijk die de verbinding vormt tussen Montjuïc en Eixample.
Er zijn veel traditionele tapas bars en restaurants. Het is een rustige buurt
en de bebouwing is veelal gericht op wonen. Er hangt een gemoedelijke
sfeer, mede omdat het nog niet door toeristen overstroomd wordt.
Metro's: Paral-lel, Poble Sec, Espanya

Do's in Montjuïc
Neem de kabelbaan (Teleferic de Montjuïc) naar de berg en
aanschouw een prachtig uitzicht over de stad
Een must see voor iedere sportliefhebber is het Olympisch stadion
Lluís Companys
Ben jij een kunstliefhebber? Bezoek dan het Museu Nacional d'Art
de Catalunya of het Museo Joan Miró
Om een indruk te krijgen van een typisch Spaans dorpje kun je het
openluchtmuseum Poble Espanyol bezoeken
Geïnteresseerd in geschiedenis? Breng dan een bezoek aan het
Kasteel van Montjuïc, een fort dat is omgebouwd tot
oorlogsmuseum

In Gràcia vind je d e ene na de andere prachige gevel. Mét de typische
balkonnetjes!

Do's in Gràcia
Ondanks of misschien wel juist omdát Park
Güell (C/ Olot)
een hele toeristische trekpleister is, is het magische park
een bezoekje waard
Shoppen doe je in de kleine zijstraatjes van C/ Gran de
Gràcia. C/ de Austuries is één van onze favorieten
De tijd heeft stil gestaan in het Catalaanse restaurantje
Octubre (C/ Julian Romea 18)
Zin in een traditionele Thaise maaltijd? Schuif dan aan bij
Thai Gràcia ( Calle Corsega 381)
Voor de lekkerste cocktais en een trendy ambiance ga je
naar Bar Mut (C/ Pau Claris 192)

De kabelbaan brengt je helemaal boven naar de berg van Montjuïc.
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2. Barrio Gòtico

Winkelen
Barcelona en shoppen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Barcelona
wordt dan ook om diverse redenen het shopping walhalla van Europa genoemd.
Dus, neem een dikke portemonnee mee, weinig bagage en verbluf iedereen als
je thuis bent met jouw unieke Barcelona outfit!

In Barrio Gòtico vind je rondom de populaire winkelstraat Portal de L’Angel
een mix van Spaanse ketens en internationale merken.
Daarnaast veel
kleine speciaalzaakjes en winkels met aardewerk, (Spaanse) merkkleding
en de typische souvenirshops.

Avenida del Portal de L' Angel - In deze hoofdstraat zitten vooral de
grote bekende (Spaanse) ketens gevestigd. Een greep uit het
aanbod; Mango, Calzedonia, Swatch, United Colors of Benetton,
Happy Books. De bijzondere boetiekjes zul je hier niet vinden.

Overal in de stad vind je winkels in alle soorten en maten. Op bijna elke
straathoek vind je de bekende Spaanse ketens Mango, Zara en Desigual.
Verder vind je enorm veel boetiekjes, designzaakjes en andere speciaalzaken,
maar die moet je wel weten te vinden. Onderstaand een overzicht van de
leukste winkelgebieden op wijkniveau. Laat je inspireren door Youropi of ga zelf
op onderzoek uit!

1. Eixample
In Eixample vind je vooral de grote ketens, dure merken en warenhuizen.
Deze
wijk bestaat voornamelijk uit lange, brede straten dus trek je loopschoenen
maar aan of huur een fiets en ga gericht te werk. Je zult in elke straat wel wat
winkels vinden, maar voor een beetje overzicht zetten wij de belangrijkste
winkelstraten in Eixample even voor je op een rijtje.
Passeig de Gràcia - Hier vind je veel dure modehuizen terug.
Ga lekker (window)shoppen bij bijvoorbeeld Louis Vuitton,
YSL en Burberry. Wees gerust, de Mango en de Zara vind je
ook terug in deze straat. Passeig de Gràcia is één van de
langste shoppingstraten van Barcelona, dus ben voorbereid
op flinke afstanden lopen.

Carrer d'Avinyo - De Carrer d'Avinyó is een prachtige oude straat
met veel leuke boetieks en restaurantjes. De straat bevindt zich
tussen de Carrer Ferran en de Carrer Ample die Picasso inspireerde
tot het schilderen van Las señoritas de Aviñón. Hier waan je je echt
een paar eeuwen terug in de tijd.

3. El Borne
In El Borne kunnen de echte shopaholics kunnen hun slag slaan.
Je vindt er
veel boetieks, art-shops en vintage winkeltjes.
In deze shops vind je de
leukste kleding, die je op niet veel andere plekken in Europa terug zult
vinden. Aangezien de wijk El Borne alleen maar uit kleine steegjes en
straatjes bestaat is het erg lastig aangeven naar welke straat je specifiek
moet gaan. Je moet in deze wijk gewoon lekker rondstruinen en dan vind je
onbekende labels, nieuwe designers en allerhande boetiekjes vanzelf.

Carrer Argenteria - Deze straat ligt midden in de wijk en is het
perfecte uitgangspunt om 'los' te gaan in El Borne. In deze straat
zitten ook veel leuke restaurantjes waar je even een hapje kan eten.

Rambla de Catalunya - Ligt parralel aan Passeig de Gràcia
maar is rustiger. Hier vind je mooie winkels met high-fashion
namen en luxe Spaanse merken maar ze worden afgewisseld
met goedkopere zaken. Ben je op zoek naar schoenen, dan
ben je ook in deze straat aan het juiste adres.

Passeig del Born - Ook in (en rondom) Passeig del Born kun je je
slag slaan als je op zoek bent naar bijzondere shops. Doordat je hier
veel restaurants en bars vindt, transformeert dit gebied naarmate de
avond vordert in een uitgaansgebied.

Mercat del Ninot - Bij deze traditionele markt met 175
verschillende kraampjes kun je terecht voor allerlei
boodschappen. Van vlees en vis tot huishoudelijke artikelen,
kleding, lingerie, tassen, cadeaus en prullaria. Vooral de
locals weten deze markt te vinden.

4. Raval
Carrer de Pelai ligt aan de bovenkant van de wijk Raval en verder zijn er her
en der wel wat winkeltjes te vinden, maar Raval is niet de wijk bij uitstek om
te gaan shoppen.

Carrer de Girona - In deze relatief kleine straat (vergeleken
met andere straten in Eixample) vind je de outlets terug van
Mango, Foche, SBT en Javier Gimorra. Je moet er even de tijd
voor willen nemen en goed willen zoeken. Maar de Mango
outlet bijvoorbeeld is aardig groot, dus keuze genoeg!

Carrer de Pelai - El Raval is niet per definitie een shoppingwijk, maar
de grote, brede straat Carrer de Pelai biedt je wel de kans om bij
bekende winkelketens te winkelen. Ook vind je hier aardig wat
schoenenwinkels terug.

L'Illa Diagonal - Dit overdekte winkelcentrum heeft een
voorkant van maar liefst 334 meter lang en het ontwerp
(liggende wolkenkrabber) is gebaseerd op het Rockefeller
Centre in New York. Er zijn niet alleen maar winkels te vinden
in dit grote complex, maar ook een sportcentrum, twee
scholen, verscheidene restaurants en bars.

Carrer dels Tallers - In deze sfeervolle winkelstraat vind je diverse
winkeltjes uit alle windstreken. Raval is een zeer multiculturele wijk
en dat vind je hier terug. Hou er rekening mee dat de meeste winkels
tussen 14.00 en 16.00 uur gesloten zijn hier.

5. Barceloneta
Behalve het grote en bekende centrum Maremagnum valt er in de wijk
Barceloneta niet echt veel te shoppen. Je bezoekt deze wijk dan ook echt
voor de mooie boulevard en de stranden. Wil je toch shoppen? Lees dan
onderstaande beschrijving van Shoppingmall Maremagnum.

Maremagnum - Op hetzelfde terrein als Imax en het Aquarium vind je
ook het moderne shopping en uitgaanscentrum, bereikbaar via een
lange houten brug. Het is eigenlijk een verlengde van de bekende
boulevard La Rambla. Je kunt hier prima terecht voor winkels van
bekende modemerken.

6. Gràcia
Naast Parc Güell heeft de wijk Gracia nog veel meer te bieden, door de
lagere huurprijzen schieten hier de kleine zaakjes als paddenstoelen uit de
grond. Talrijke kunstgalerijen en winkels maken van Gràcia één van de
leukste plekken van Barcelona.

Carrer de Gran Gràcia - De grootste commerciële straat van de wijk
Gracia is de Carrer Gran Gracia. De naam van de straat zegt het
eigenlijk al. In deze straat hebben we aardig wat leuke boetiekjes
gespot. Genoeg om je er te van overtuigen om er eens te gaan
winkelen.

Barcelona is een waar shopping walhalla: je vindt er de meest originele en
trendy winkels

Carrer de Gracia & Carrer de Austuries - Twee zijstraatjes van de
Carrer Gran de Gracia. Internationale (speciaal-) zaakjes maken
deze straten zeer shopwaardig.
Traversera de Gracia - Ook weer zo'n leuk straatje in Gracia. Als je
het eenmaal gevonden hebt zul je hier je hart ophalen. Naast leuke
kleding- en schoenenzaken vind je hier ook diverse
delicatessenwinkeltjes.
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Mercadillo de la Plaça de Sant Josep

Markten
Barcelona heeft zo'n 25 markten die 5 à 6 dagen per week zijn geopend. Hou jij
ervan om lekker langs kraampjes te struinen, dan kom je in Barcelona zeker
aan je trekken. De bekendste markt is La Boqueria op La Rambla, maar ook
Mercat Santa Caterina, Mercat de Sant Antoni, Els Encants, Brocanters del
port Vell en Mercadillo de la Plaça de Sant Josep zijn een bezoek waard. Elke
markt heeft zo haar eigen karakter, kijk hieronder voor de locaties en
openingstijden.

Wijk: Barrio Gótico
Adres: Plaça Sant Josep Oriol
Openingtijden: Zaterdag van 11.00 - 22.00 en zondag van 11.00 - 14.00
Mercadillo de la Plaça de Sant Josep is niet echt een markt maar meer een
verzameling van Catalaanse artiesten in de schaduw van de kerk. De
kunstenaars vormen een schitterend plaatje samen met hun schildersezels
waarop ter plekke landschappen en portretten gemaakt worden. Laat er een
leuk portret maken van jezelf of scoor een leuk schilderijtje. Bereikbaar via
metrostation Liceu.

La Boqueria

Mercat de Sant Antoni

Wijk: Raval
Adres: Plaça de la Boqueria
Openingstijden: Maandag tot en met zaterdag van 8.00 - 20.30
La Boqueria is de bekendste markt van Barcelona. De markt is een enorme
publiekstrekker en ondanks de hordes toeristen die de markt bezoeken heeft
La Boqueria nog altijd een lokaal karakter. Het aanbod verse vis op deze markt
in overweldigend maar ook andere etenswaren zoals de heerlijke
serranohammen, olijven en groente en fruit. De officiële naam is eigenlijk
Mercat de Sant Josep, welke je ook terugvindt in sierlijke letters boven bij de
entree. Achter de markt is een ondergrondse parkeergarage, maar de markt is
ook prima bereikbaar per bus en metro.

Wijk: Eixample
Adres: C/Comte d'Urgell 1
Openingstijden: Maandag tot en met zaterdag van 8.00 - 14.00u en van
17.00 - 20.00u. Zondags van 9.00 - 14.00
Mercat de Sant Antoni is de dagelijkse markt in de leuke wijk Eixample. De
markt bevindt zich in een stalen hangaar dat wordt beschouwd als het
grootste architectonisch stalen kunstwerk van de stad. Hier vind je centraal
de viskramen en aan de zijkanten de verse groenten en fruit, vlees, kruiden
en specerijen. Uiteraard kun je ter plekke geniet van al dat lekkers bij de
kleine tapasbarretje midden op de markt. Hier sta je letterlijk tussen de
locals! Op zondag vullen de straten rondom de markt zich met boeken,
magazines, munten en postzegels kramen. Bereikbaar met metro L2 naar
San Antoni.

Mercat de Santa Caterina
Wijk: El Borne
Adres: Av Francesc Cambó 16
Openingstijden: Maandag 7.30 - 14.00 uur. Dinsdag, woensdag & zaterdag
7.30 - 15.30 uur. Donderdag & vrijdag 7.30 - 20.30
Op de Mercat Santa Caterina vind je een rijk aanbod aan lokale
specialiteiten als jamón ibérico, wijn, vis, fruit en diverse kazen. Elk
kraampje op de markt heeft zijn eigen specialiteit. Je kunt de markt het
beste in de ochtend bezoeken, dan zijn de producten nog vers en is het
minder druk dan de rest van de dag. Voor een heerlijk ontbijt of lunch kun je
terecht in het naastgelegen restaurantje Cuines Santa Caterina. Dit
restaurant is voorzien van lange houten tafels waar je kunt genieten van
verse producten als sushi, vis, vlees en andere gerechten. Een bijzonder
detail is het gekleurde en gegolfde dak van de Santa Caterina. Het dak is
ontworpen door Enric Miralles en is maar liefst 13 miljoen euro waard. Je
kunt Mercat de Santa Caterina het best bereiken door de metro naar Jaume
I te nemen.
Voor de meest verse groenten, fruit en andere typische delicatessen ga je
naar La Boqueria

Antiekmarkt 'Borcanters del port Vell'
Wijk: Barceloneta
Adres: Les Drassanes
Openingstijden: Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 - 20.00
Op deze antiekmarkt tussen het Columbus momument en de brug
Maremàgnum in vind je porselein, munten, speelgoed, sieraden e.d. Wil je echt
je slag slaan ga dan vroeg in de ochtend. De markt is officieel geopend van
10:00 tot 21:00 maar als je wat eerder gaat dan heb je de eerste keus. Je kan
deze markt prima bereiken via metrostation Drassanes.

Mercat Els Encants (rommelmarkt)
Wijk: Eixample
Adres: C/Dos de Maig 186
Openingstijden: Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 - 17.00
Hou je van een gezellige rommelmarkt dan is Els Encants iets voor jou. Hier
vind je werkelijk allerlei soorten prullaria. Voor de echte art nouveau moet je er
echter vroeg bij zijn. Vergeet hier niet te onderhandelen! De markt is open op
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. De veilingen
vinden vroeg in de ochtend plaats van 7:00 tot 9:00 uur. In augustus zijn veel
kramen gesloten. Je kan hier prima komen vanuit metrostation Glories.
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Bezienswaardig

Arc de Triomph

Barcelona is rijk aan historie en cultuur. Je kunt je hier dan ook vergapen aan
de mooie en bekende kunstwerken van Gaudi, maar er zijn ook nog talloze
kerken, pleinen en musea die zeer de moeite waard zijn. Deze stad heeft voor
ieder wat wils. Of je nu van het strand, de stad of de cultuur en historie houdt.
Barcelona heeft het allemaal. De stad is niet voor niets één van de populairste
steden in Europa! Onderstaande bezienswaardigheden geven je een overzicht
van de bekendste, leukste en meest bijzondere dingen om te gaan doen in
Barcelona. Op de volgende pagina lees je alles over de bezienswaardigheden
van Gaudí.

Metro: Triomf
Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 1888 is de Arc de Triomph
gebouwd. De Triomfboog diende als ingang voor de tentoonstelling. De Arc
onderscheidt zich van andere door de kleurrijke stenen in de mudéjar stijl
die haar origine heeft in de Moorse architectuur. Tegenwoordig staat de Arc
niet meer in het park maar op het kruispunt van de Passeig de Lluís
Companys en de Passeig de Sant Joan.

Wijk: El Borne
Adres: Passeig Lluis Companys 1

La Rambla
Wijk: Raval / Barrio Gótico
Metro: Catalunya, Liceu & Drassanes
La Rambla is waarschijnlijk de bekendste straat/boulevard van Barcelona die
de wijken Barrio Gótico en Raval scheidt. Denk je aan Barcelona dan denk je
aan La Rambla. Ondanks het toeristische karakter van La Rambla is een
bezoek aan Barcelona niet compleet zonder dat je hier geweest bent. Toch kun
je je afvragen of deze straat niet een klein beetje een overgewaardeerd stuk is
van Barcelona. Veel leuker is om de kleine zijstraatjes in te schieten! Ga kijken
en beoordeel zelf of je het leuk vindt.

Gran Teatre del Liceu
Wijk: Raval / Barrio Gótico
Adres: La Rambla, 51-59
Metro: Catalunya, Liceu & Drassanes
Het Gran Teatre del Liceu is een schitterend, gerenoveerd theater in
Barcelona. In het theater kunnen maar liefst 3.500 mensen plaats nemen. Het
gebouw is in 1994 nagenoeg compleet verwoest door een brand. De voorgevel
heeft het overleefd en in 1999 heeft het theater haar deuren weer kunnen
openen. Tijdens de wederopbouw is de operazaal uitgerust met de nieuwste
technieken, waardoor het één van de modernste operazalen ter wereld is
geworden. De binnenkant wordt vormgegeven met rode plush, bladgoud en
mooie vormen. Er worden regelmatig operavoorstellingen gehouden in het
Gran Teatre del Liceu. Maar ook voor enkel een bezichtiging is dit
indrukwekkende theater zeker een bezoekje waard!

De 'Arc de Triomph' op de gezellige boulevard die leidt naar Parc de la
Ciutadella

Kasteel van Montjuïc
Wijk: Montjuïc
Adres: Ctra Montjuïc 62-68
Metro: Parallel en vervolgens de kabelbaan Teléfric de Montjuïc
In 1640 werd het Kasteel van Montjuïc gebouwd. Het kasteel had een
belangrijke functie in de geschiedenis van Barcelona. Van 1751 tot 1962 is
het in bezit geweest van het leger. Het kasteel is ontworpen om Barcelona
te kunnen verdedigen, maar heeft later ook gediend als gevangenis. In
2008 is het overgedragen aan de gemeente van Barcelona. Tegenwoordig
zit er een oorlogsmuseum in het kasteel gevestigd. Tevens wordt het
kasteel gebruikt als expositieruimte en internationaal centrum voor de
vrede. De toegang is gratis.

Standbeeld Columbus
Wijk: Raval / Barrio Gótico
Adres: Placa del portal de la Pau
Metro: Drassanes
Het 60 meter hoge monument is ontworpen door Gaietà Buigas i Monravà voor
de wereldtentoonstelling in 1888. Het beeld staat op de plaats waar Christoffel
Columbus aankwam in 1493 nadat hij Amerika had ontdekt. Het bizarre aan dit
monument is dat hij niet in de richting wijst waar de 'nieuwe wereld' werd
ontdekt. Voor € 4,00 kan je met een lift naar een platform, waar je een
mooi uitzicht hebt over Port Vell en La Rambla.

Olympisch Stadion Lluís Companys

Wijk: El raval
Adres: Carrer Hospital 56
Metro: Liceu
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Hospitaal van het Heilige Kruis) is het
belangrijkste ziekenhuis van Barcelona en is ontworpen door Domènech i
Montaner. Het ziekenhuis bestaat uit een hoofdgebouw en meer dan 25
paviljoenen, welke met elkaar zijn verbonden door een ondergronds
tunnelsysteem. Dit unieke ziekenhuis met deze mooie omgeving werkt
ongetwijfeld mee aan een spoedig herstel van de gezondheid. Je kunt het
ziekenhuisterrein gewoon op lopen om de modernistische architectuur te
bewonderen.

Wijk: Montjuïc
Adres: Avinguda de l'Estadi
Metro: Parallel en vervolgens de kabelbaan Teléfric de Montjuïc
Olympisch Stadion Lluís Companys was het hoofdstadion tijdens de
olympische Spelen van 1992. Het stadion is gelegen op de Montjuïc en is
speciaal voor de Olympische Spelen gerenoveerd. De buitenkant van het
gebouw bleef behouden en bestaat nu nog steeds uit een combinatie van
verschillende bouwstijlen. Het interieur werd volledig vernieuwd. De
tribunecapaciteit werd destijds vergroot tot 60.000 zitplaatsen, waarvoor ze
de vloer van het stadion 12 meter de grond in hebben laten zakken.
Hierdoor heeft het gebouw wat weg van een klassiek-Grieks
openluchtstadion. Tegenwoordig wordt het stadion gebruikt voor concerten
en voetbalwedstrijden.

Santa Maria del Mar

Tibidabo

Wijk: Barrio Gótico
Adres: C/ Sombrerers 6
Metro: Jaume I
Santa Maria is een 14e eeuwse kerk en is gelegen in de wijk El Borne, aan het
romantische en gelijknamige Plaça Santa Maria del Mar. De kerk heeft haar
naam te danken aan de zeemannen die in de 14e eeuw in de wijk woonachtig
waren. De kerk is gebouwd over een periode van 55 jaar. Fascinerend aan de
kerk zijn de kolommen die de kerk ondersteunen. Deze kolommen staan maar
liefst 13 meter uit elkaar, als de kolommen iets verder uit elkaar hadden
gestaan was de kerk volledig ingestort. Een mooi voorbeeld om de grenzen van
de Gotische architectuur aan te geven.

Wijk: Tibidabo
Adres: Plaça del Tibidabo
Metro: Tibidabo
De Tibidabo berg geeft je een fantastisch uitzicht over Barcelona. De
Tibidabo is de hoogste heuvel van de stad en te bereiken met de Tram Blau.
Op de berg ligt de Temple de Sagrat Cor, een kerk die verdeeld is in twee
gedeeltes; een crypte en een neogotische kerk. Qua bouwstijl kun je de
kerk vergelijken met de Sacré Coeur in Parijs. Het spectaculaire dak en het
enorme Christusbeeld op de Temple de Sagrat Cor maken dit bouwwerk
een plezier om naar te kijken. Op een heldere dag kun je de kerk vanaf bijna
elke plek in Barcelona zien.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Gedurende het zomerseizoen, op feestdagen en tijdens Pasen en Kerstmis
rijdt er een tram van de Tibidabo 1 naar Plaça del Doctor Andreu, de top van
de berg. Vanaf de Tibidabo 1 gaat de eerste tram om 10:00 en de laatste om
19:45 uur. Vanaf Plaça del Doctor Andreu vertrekt de eerste tram om 10:20
en de laatste om 20:05 uur. De trams vertrekken elke 15 - 30 minuten.
Buiten het zomerseizoen moet je er rekening mee houden dat de laatste
tram al rond 16:00 naar de top van de berg vertrekt.
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Casa Mila / La Pedrera

Gaudi's Meesterwerken
Er is geen stad in de wereld waar één bepaalde architect zo duidelijk zijn
stempel op heeft gedrukt als Barcelona. De Catalaanse architect Antoni Gaudí
(1852 - 1926) heeft dan ook een behoorlijk aantal bezienswaardigheden op zijn
naam staan in de stad. Gaudí wordt beschouwd als een grondlegger van de
organische architectuur en zijn werk valt onder Art Nouveau/Jugendstil, in het
Catalaans Modernisme Catalá genoemd.
Gaudí gebruikte vaak natuurlijke vormen (golven) en mozaïek. Zelfs na zijn
dood in 1926 beheerst de Meester nog steeds het straatbeeld. Aan zijn laatste
grote klus, de Sagrada Familia wordt nog steeds gebouwd. Laat je verrassen
door de combinatie van stijlen in Gaudí's meesterwerken. Hier onder een
overzicht van Gaudi's mooiste werken.

Wijk: Eixample
Adres: Passeig de Gràcia 92-C
Metro: Diagonal
Openingstijden: Dagelijks 9.00 - 18.00 uur
Entree: € 18,00 (koop een Articket op Youropi.com en bespaar tijd en geld!)
Casa Mila oftewel La Pedrera (steengroeve in het Catalaans) is gebouwd
tussen 1905 en 1910. In dit museum kom je meer te weten over het werk
van Gaudí. Zo kom je de totstandkoming van zijn bouwwerken te weten en
kun je op het bijzondere en herkenbare balkon zijn bekende 'poppetjes' zien.
Binnen krijg je een beeld van een appartement welke is ingericht in oude
stijl. Je kunt gebruik maken van de 'audio guide', die je met interessante
informatie door het gebouw leidt.

Sagrada Família
Wijk: Eixample
Adres: Carrer de Mallorca 401
Metro: Sagrada Família
Openingstijden: Dagelijks 9.00 - 18.00 uur
Sagrada Família betekent heilige familie en is één van Gaudí's meest bezochte
pronkstukken. Zoals bij velen bekend is La Sagrada Família nog steeds niet af
en het zal ook nog wel even duren voordat er helemaal geen hijskranen en
groene netten meer te ontdekken zijn. De kathedraal typeert de Gotische stijl
en bestaat uit grillig gevormde torens en ornamenten. Al zijn opvattingen over
architectuur heeft Gaudí verwerkt in deze kerk. Neem je tijd even om er naar te
kijken, want dan zul je steeds iets nieuws ontdekken. Wil je mooie foto's maken
zonder al die toeristen op de voorgrond? Maak ze vanuit het parkje aan de
achterzijde van de Sagrada. Niet al teveel tijd? Bezoek dan alleen de torens.
Een lift en het beklimmen van een behoorlijk aantal traptreden leiden naar de
top van de torens. Vanuit hier heb je een fantastisch uitzicht over de stad!
Tip: Ga voor een mooi uitzicht en de beste foto's van de Sagrada Família naar
het parkje gelegen naast Carrer de Sardenya.

In Casa Mila komen de natuurlijke vormen waar Gaudí graag mee werkte
goed naar voren

Park Güell
Wijk: Grácia
Adres: Carretera del Carmel
Metro: Lesseps & Vallarca
Openingstijden: Dagelijks 10.00 uur - zonsondergang

Casa Batllo
Wijk: Eixample
Adres: Passeig de Gracia 43
Metro: Passeig de Grácia
Openingstijden: Dagelijks 9.00 - 20.00 uur
Entree: € 18,15 (koop een Articket op Youropi.com en bespaar tijd en geld!)

Eusebi Güell, lid van een rijke en adelijke familie gaf Gaudi in 1900 de opdracht
om een stadstuin aan te leggen naar het idee van de Engelse tuinen. Güell liet
zich inspireren tijdens zijn buitenlandse reizen in Engeland. In dit park heeft
Gaudi zich uit kunnen leven en je zult hier dan ook versteld staan van zijn
kunnen. Het park is wereldberoemd door de mooie gebouwen, prachtige tuinen,
kleurrijke fonteinen en schitterende bloemperken. Het park is het beste te
bereiken per bus. Als je per metro gaat, bereid je dan voor op flink stukje
bergop lopen. Wel zijn de allersteilste stukken voorzien van heuse openluchtroltrappen.

Dit huis is ook één van Gaudí's meesterwerken. Over de architectuur van
dit gebouw is echt nagedacht en de creativiteit spat er vanaf. Bereid je wel
voor op vele medebewonderaars. Ondanks de drukte kan je dank zij je
'audio-guide' aardig meekrijgen wat de gedachte achter het ontwerp van de
kamers is. Op het eind kom je op het dak uit, waar je goed uitzicht over de
wijk Eixample hebt. Echter, het dak is ook de moeite waard met
haar mozaïeken vloer en aparte vormgeving. Voor een echte goede
impressie moet je natuurlijk zelf gaan kijken!

Casa Vicens
Wijk: Grácia
Adres: Carrer de les Carolines 24
Metro: Fontana
Casa Vicens is een huis aan de Carrer de les Carolines en staat net zoals
vele andere werken van Gaudí op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het
huis is gebouwd in opdracht van Manuel Vicens i Montaner. Ook Casa
Vicens bestaat uit een mengeling van bouwstijlen. Het onderste gedeelte is
gebouwd in Spaanse stijl en het bovenste gedeelte in Arabische stijl. Gaudí
heeft zich laten inspireren door de natuur en dat is duidelijk terug te zien. Zo
heeft hij vogel- en kersenmotieven aangebracht die zichtbaar zijn aan de
buitenkant van het huis. Ook typisch voor Gaudí zijn de schaakpatronen die
gevormd worden door de vele keramiektegels. Op dit moment wordt het
huis in gebruik genomen als woonhuis en kantoor ruimte. Je kunt het dus
ook alleen van de buitenkant bezichtigen. Het huis staat al sinds 2007 te
koop voor een koopprijs van maar liefst 30 miljoen euro.
Tip: Koop je tickets op Youropi.com en bespaar tijd en geld!
Vanuit Gaudí's Park Güell heb je een prachtig uitzicht over de stad
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De leukste parken en pleinen

Typisch Barcelona
De Catalanen houden er zo hun eigen gewoontes op na. Dompel jezelf volledig
onder in de Catalaanse cultuur en geniet van de diversiteit van de stad!
Strand Barcelona
Het fijne van Barcelona is dat deze bruisende stad ook een strand heeft.
Hoewel het een een kunstmatig aangelegd strand is, mag dat de pret niet
drukken. Het strand in Barcelona is compleet met een echte boulevard en
verscheidene gezellige strandtentjes die het strand opleuken. Ben je even
klaar met het bezichtigen van de vele bezienswaardigheden die Barcelona te
bieden heeft? Neem je handdoek mee en pak een lekker kleurtje.

Barcelona heeft een rijke historie en beschikt over veel
bezienswaardigheden. Maar naast de vele bijzondere bouwwerken beschikt
de stad ook over een aantal mooie parken en pleinen. Allemaal hebben ze
die typisch Mediterraanse uitstraling wat ze tot de populairste plekken van
Barcelona maakt. De lokale bevolking is er veelvuldig te vinden en vooral in
de zomer vinden er divese optredens plaats die natuurlijk worden beluisterd
onder het genot van de lekkerste tapas. We hebben een selectie gemaakt
van de leukste parken en pleinen, die je tijdens je bezoek aan Barcelona
zeker niet over mag slaan!

Parken

Tip: Op de stranden van Barceloneta, Vila Olímpica & Port Vell komen dagelijks
hordes toeristen. Ben je op zoek naar de stranden waar vooral locals te vinden
zijn? Ga dan zo ver mogelijk naar links, strijk neer op de stranden voor de wijk
Poble Nou of nog verder en geniet van de typisch Spaanse ambiance op de
leukste stranden van Barcelona.

Park Güell
Wijk: Grácia
Metro: Lesseps
Het wereldberoemde park van Gaudi met zijn mooie gebouwen, prachtige
tuinen en schitterende fonteinen.
Park de la Ciutadella
Wijk: El Borne
Metro: Ciutadella - Vila Olympica
Een heerlijk park waarin ook meerdere kunstwerken van Gaudi terug te
vinden zijn. Park de la Ciutadella is met haar mooie tuinen en fonteinen
zeker het bezoeken waard!
Llegims al Jardi
Wijk: Raval
Metro: Liceu
De perfecte plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Dit
kleine, idyllische park is gelegen aan de Nationale bibliotheek van Catalonië
en de ideale locatie om even helemaal tot rust te komen.

Pleinen
Plaça del Rei
Wijk: Barrio Gótico
Metro: Jaume I, Catalunya
Het romantische Plaça del Rei is gelegen in Barrio Gótico. Het plein ligt te
midden van Palau Reial Major, het Koninklijk paleis. Plaça del Rei wordt
omringd door prachtige historische gebouwen, wat het plein een mooie
bezienswaardigheid maakt.

Barcelona beschikt over een mooie, uitgestrekte kustlijn met fijne stranden

Plaça de Santa Maria del Mar
Wijk: El Borne
Metro: Jaume I
Eén van de gezelligste pleintjes van Barcelona. Het is het leukste om dit
karakteristieke plein s' avonds te bezoeken, wanneer je plaats kunt nemen
op de terrasjes.

De Catalaanse keuken
De Catalaanse keuken staat bekend om zijn vele combinaties, en is de laatste
jaren verplaatst naar de voorgrond van de internationale gastronomie. De
ligging aan de Middellandse Zee zorgt voor een ruime en gevarieerde selectie
van ingrediënten, met inbegrip van verse vis en groenten. Typische gerechten
zijn: Pa amb tomàquet (vers geroosterd brood ingewreven met tomaat,
knoflook en olijfolie), Zarzuela (een visstoofpotje), Botifarra amb mongetes
(varkensworst met witte bonen), Esqueixada (gezouten kabeljauwsalade met ui
en tomaat) en Miel i mato (zachte kaas met honing) In alle gevallen moet van de
Catalaanse keuken worden genoten met een glas gekoelde sprankelende
Cava, de regionale trots van Catalonië.

Plaça Sant Felip Neri
Wijk: Barrio Gótico
Metro: Jaume I, Liceu
Een plein met een verhaal. Tijdens de burgeroorlog is hier een bom gedropt,
waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in de muren van de kerk. Er
hangt hier een serene rust, wat het plein tot een bijzondere plek maakt in
het drukke centrum van Barcelona.

Spaanse eetgewoonten
De Spanjaarden houden er wat andere eetgewoontes op na. Dat begint al met
het ontbijt. Dit slaan ze, buiten een kleine versnapering, nagenoeg over. Later in
de ochtend wordt er wat gegeten maar iedere Spanjaard kijkt uit naar de lunch,
hier wordt dan ook uitgebreid de tijd voor genomen. Winkels sluiten om een uur
of twee hun deuren en de ‘siësta’ kan beginnen. Tussendoor eet men kleine
gerechtjes, de 'tapas', die koud, op kamertemperatuur of warm geserveerd
worden en vaak stuk voor stuk een kunstwerkje zijn. Ook ’s avonds wordt er
later gegeten dan in Nederland. Hou er rekening mee dat in Barcelona de
meeste restaurants niet voor 20.30 uur hun deuren openen.

Plaça del Angels
Wijk: Raval
Metro: Catalunya, Universitat
Ben je van plan Museu d'Art Contemporani te bezoeken? Dan moet je ook
zeker een bezoek brengen aan Plaça del Angels. Een plein aan de voorkant
van het museum. Hier komen veel studenten, kunstenaars en muzikanten
samen.
Plaça Reial
Wijk: Barrio Gótico
Metro: Liceu, Catalunya
Eén van de bekendste pleinen van Barcelona. Hier vind je vele
restaurantjes en cafés met terrasjes. Als je het niet vervelend vindt om
jezelf tussen de toeristische meute te begeven kan je hier 's avonds goed
stappen.
Plaça de Catalunya
Wijk: Eixample
Metro: Catalunya
Een groot en druk plein dat wordt omringd door monumentale gebouwen en
fonteinen. Een leuk plein als je van plan bent de Ramblas te bezoeken, het
plein is namelijk het begin van deze grote boulevard.

Copyright 2015 Youropi.com

17/34

Powered by

Barcelona
Handige informatie

zelfs het Olympisch Stadion bezichtigen. Op deze berg bevindt zich ook het
Castell de Montjuïc, een voormalig fort dat jarenlang de stad heeft
verdedigd tegen indringers van buitenaf.

Handige dagplanning
Wie nog nooit in Barcelona is geweest, heeft een geweldige belevenis voor de
boeg. Geniet van de mensen en de cultuur en ga mee met het ritme van de
stad. Maar hoe dompel je je nou het beste onder in die ultieme Barcelona vibe?
Volg deze handige dagplanning en je gaat gegarandeerd een toptijd tegemoet!

Dag 1
Vandaag ga je een groot deel van het oude centrum verkennen. Start op de
bekendste straat van Barcelona, La Rambla, en wandel vanuit hier de smalle
straatjes van de karakteristieke wijk Barrio Gòtico in. Hier vind je een
uitgebreid winkelgebied, gezellige pleinen en terrassen en prachtige
middeleeuwse paleizen en Gotische gebouwen. Eindig je dag in de gezellige wijk
El Borne, waar je een overvloed aan restaurants en leuke barretjes vindt.
Ochtend:
Start je eerste dag in Barcelona op La Rambla en neem een kijkje bij de
grootste versmarkt van de stad, La Boqueria. Na je eerste impressie kun je
het toeristische La Rambla achter je laten, vanaf nu wordt het alleen nog maar
beter. Sla de zijstraatjes ten oosten van deze lange boulevard in en ga op
ontdekkingstocht in Barrio Gòtico .
Metro: Catalunya, Liceu of Drassanes

Metro: Drassanes, Barceloneta
Middag:
Tijd voor zon, zee en strand! De wijkjes Barceloneta, Vila Olímpica & Port
Vell beslaan het grootste deel van de kustlijn van Barcelona. Vanuit de
kabelbaan wandel of fiets je zo de boulevard op. Begin in Port Vell, dit
gebied heeft door de komst van de Olympische Spelen een complete make
over gekregen. Hier start het 4 kilometer lange strand. Je zult hier hordes
toeristen vinden, wil je die even ontwijken wandel dan lekker een stukje
verderop Barceloneta in. In dit oude vissersdorp kun je nog echt proeven
van het lokale, authentieke leven van de Catalanen. Wapperende was hangt
tussen de nauwe straatjes te drogen aan de balkons en je vindt er typische
oude volkscafés en buurtwinkels.
Metro: Drassanes, Barceloneta

Middag:
In Barrio Gòtico kun je uren ronddwalen in de smalle steegjes. Steeds weer
kom je uit op een ander pleintje of mooie binnenplaats. Ook is dit één van de
populairste winkelgebieden van de stad. De meeste winkelketens zijn te vinden
op en rondom Avenida Portal De L'Angel. Strijk even neer op een van de
terrassen van Plaça Reial en slenter daarna weer lekker verder langs
de
middeleeuwse paleizen en Gotische gebouwen. De wijk is gecentreerd rondom
de Gotische kathedraal, welke een echte publiekstrekker is.
Metro: Liceu, Jaume I
Avond:
De drukke straat Via Laietana scheidt Barrio Gòtico van de wijk El Borne. Steek
de straat over en je zult meteen de andere sfeer van deze wijk proeven. De
winkels zijn hier tot laat open en dat komt goed uit want in
El Borne vind je veel
trendy designerwinkels en leuke speciaalzaakjes. El Borne trekt ook veel jonge
mensen en kunstenaars aan en kent vele gezellige restaurants en hippe bars.
Start op het pittoreske Plaça Santa Maria del Mar voor de heerlijkste tapas en
duik daarna een van de leuke kroegjes in.
Metro: Jaume I, Urquinaona

Uitzicht op de kustlijn van Barcelona:

Barceloneta, Vila Olímpica & Port Vell

Avond:
Ook zodra de avond is gevallen is de lange boulevard een leuke plek om
rond te struinen. Er is voor ieder wat wils, fancy restaurants en beachclubs
aan Platja Passeig Marítim, visrestaurants aan de boulevard van Port
Olímpic en gezellige terrasjes en authentieke restaurants in Barceloneta.
Voor de clubbers onder ons: grote (toeristische) trekpleisters zijn het
glamoureuze Catwalk, loungeclub Shoko en trendy beachclub Carpe Diem.
Metro: Barceloneta, Ciutadella – Vila Olímpica
Dag 3
De laatste dag in Barcelona moet natuurlijk goed besteed worden! Tijd voor
een beetje cultuur. In het noorden van Barcelona bevindt zich de typisch
Catalaanse wijk Gràcia. De wijk is vooral bekend om het beroemde Park
Güell van Gaudi. Dit ga je bezoeken waarna je de wijk Eixample induikt voor
een ander pronkstuk van Gaudi, de Sagrada Familia. Eindig je dag in de
kunstenaarswijk Raval voor een lekker Spaans biertje.
Ochtend:
Neem de metro naar het indrukwekkende Park Güell, één van Gaudi’s
meesterwerken. Het park is wereldberoemd door de mooie gebouwen,
prachtige tuinen, kleurrijke fonteinen en schitterende bloemperken. Het
park is het beste te bereiken per bus. Als je per metro gaat, bereid je dan
voor op een flink stukje bergop lopen.
Metro: Lesseps, Vallcarca
Bus: 24, 92

Eindig je eerste dag op Plaça Santa Maria del Mar en ervaar het echte
Barcelona gevoel
Dag 2
Vandaag ga je het een beetje hogerop zoeken. Aan de westkant van het
centrum vind je de wijk Montjuïc. Deze is vernoemd naar de 210 meter hoge
heuvel Montjuïc. Vanuit hier heb je een prachtig uitzicht over de stad én het
strand van Barcelona wat je in de middag zal bezoeken. Bewandel de lange
boulevard, pik een terrasje en snuif de heerlijke vakantiesfeer op.
Ochtend:
Neem de kabelbaan Teleferic de Montjuïc naar de heuvel en geniet van een
fantastisch uitzicht over zowel de stad als de haven. Eenmaal boven kun je
prima wandelen door het park, verschillende musea bezoeken en
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Middag:
Wandel/fiets terug via de typisch Catalaanse wijk Gràcia naar de wijk
Eixample voor de welbekende Sagrada Familia. Ontwijk de toeristenstroom
en rust even uit in het parkje tegenover de kerk terwijl je het perfecte
uitzicht hebt. Maak een keuze om de kerk van binnen te bezichtigen (en dus
even in de rij te gaan staan) of ga lekker verder met het verkennen van de
wijk Eixample. Kies je voor het laatste, ga dan op zoek naar één van de
bekendste winkelstraten van Barcelona, Passeig de Gracia.
Metro: Sagrada familia, Passeig de Gràcia
Avond:
Sluit je stedentrip af in één van de meest upcoming wijken van Barcelona:
Raval. Deze meest westelijk gelegen wijk van het oude centrum heeft naast
veel leuke zaakjes nog een aantal slechte gebieden. Let daarom op waar je
loopt, vooral in de avonduren. Zolang je in de buurt van La Rambla blijft
(deze scheidt de wijk van Barrio Gòtico) zul je genoeg leuke barretjes en
restaurants vinden. Volg onze tips of vraag even rond!
Metro: Catalunya, Liceu
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Art Montfalcon

Bionic - Good Times

Gosblau

Carrer dels Boters 4

Carrer de Petritxol 18

Freneria 8-10

08002

08002

08002

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 933011325

Tel:+34 933015081

Tel:+34 934328235

Art Montfalcon is een kunstgalerie/shop in

Bionic - Good Times is leuke winkel in

Als je gek bent op gadgets en kitschy

de grote winkelstraat van Barrio Gótico,

Barrio Gótico. Als je op zoek bent naar

stuff, dan vind je Gosblau in Barcelona

Carrer dels Boters. In deze straat

vrouwelijke kleding met een stoere twist

helemaal een leuke winkel. Gosblau zit in

bevinden zich ook de grote winkelketens

ben je hier aan het juiste adres! Alle

een leuk straatje in de wijk Barrio Gótico.

en Spaanse merkwinkels, maar deze shop

kleuren zijn vertegenwoordigd en voorzien

De winkel valt lekker op met de felgroene

is echt wat bijzonders. De winkel is veel

van diverse printjes. Je kunt er ook leuke

wanden waar je trapsgewijs roze

groter dan je in eerste instantie zult

accessoires zoals sieraden en tassen

ladekastjes en tafeltjes ziet hangen. Met

denken als je ervoor staat. Je vindt er van

vinden. De winkel heeft een Nederlandse

allerlei gekke gadgets kun je een vriend of

alles; schilderijen, klokken, spaanse

eigenaresse, dus wellicht kun je je vraag

vriendin helemaal blij maken. Een vrolijke

keramiek en de nieuwste gadgets. Ben je

gewoon in het Nederlands stellen.

winkel, waar alleen al het kijken leuk is.

dus op zoek naar een leuk cadeau voor

Bionic ligt verstopt in een leuk, smal

jezelf óf iemand anders, neem dan een

straatje waar je meerdere boutiques zult

kijkje bij Art Montfalcon.

ontdekken.

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
16:30 - 20:30
16:30 - 20:30
16:30 - 20:30
16:30 - 20:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
11:00 - 20:30
11:00 - 20:30
11:00 - 20:30
11:00 - 20:30

Vrij
Za
Zo

10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
gesloten

Vrij
Za
Zo

16:30 - 20:30
16:30 - 20:30
gesloten

Vrij
Za
Zo

11:00 - 20:30
11:00 - 20:30
gesloten
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Vaho Gallery

Holala

Sky Republic

Placa Sant Josep Oriol 3

Carrer dels Tallers 73

Carrer dels Tallers 52-54

08002

08002

08001

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 933026657

Tel:+34 934122307

Tel:+34 933187477

Vaho Gallery is een gave winkel met

Holala is een grote, kleurrijke

Bij het hippe Sky Republic vind je leuke

stoere tassen in Barrio Gótico. Alle

vintagewinkel in de wijk Raval. Met de

kleding, schoenen, tassen en accessoires

tassen zijn gemaakt van PVC

knaloranje vloer en de stoere Vespa in het

van verschillende Spaanse merken.

reclamevlaggen, waardoor echt iedere tas

midden van de winkel wordt je naar binnen

alles, niet geheel onbelangrijk, voor

uniek is. Je vindt er verschillende

getrokken. Zowel mannen als vrouwen die

betaalbare prijzen! De winkel bevindt zich

modellen, waardoor je na je aankoop echt

van vintage en 2e-hands-kleding houden

in de wijk Raval. Hou jij ook zo van de

een bijzondere tas om je schouder hebt

kunnen bij Holala hun hart ophalen, hier

mooie Spaanse merken? Dan mag je deze

hangen. Daarnaast is het natuurlijk super

vind je unieke vintage items en

winkel absoluut niet overslaan tijdens je

dat hetgeen wat normaal weggegooid zou

accessoires. Het aanbod tijdloze

bezoek aan Barcelona!

worden, gerecycled wordt. Je vindt deze

klassiekers uit de 20's, 50's en 60's is

leuke winkel op het plein Placa Sant Josep

gigantisch. Schoenen, tassen, hoedjes,

Oriol.

jurken en jasjes in alle kleuren en maten!
Andere vestigingen in Barcelona zijn
Plaza Castella 2 en Riera Baixa 11. De
vierde locatie op Ibiza te vinden.

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
16:00 - 20:30
16:00 - 20:30
16:00 - 20:30
16:00 - 20:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
11:00 - 20:30
11:00 - 20:30
11:00 - 20:30
11:00 - 20:30

Vrij
Za
Zo

16:00 - 20:30
16:00 - 20:30
00:00 - 00:00

Vrij
Za
Zo

11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
gesloten

Vrij
Za
Zo

11:00 - 20:30
11:00 - 20:30
gesloten
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En dit

Barcelona
Winkelen

Natura

Mayday

La Pineda

Carrer de Consejo de Ciento 304

Carrer dels Boters 8

Carrer del Pi 16

08001

08002

08002

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 934881972

Tel:+34 933024712

Tel:

Youropi vermeldt niet snel ketens, tenzij

Mayday is een bijzonder zaakje dat

Ondanks het feit dat het midden in het

ze heel bijzonder zijn. Zoals het

mensen begrijpt die op zoek zijn naar een

centrum ligt, is La Pineda voor veel

Catalaanse Natura. Natura is een hele

tikkeltje alternatieve maar modebewuste

toeristen nog onbekend. La Pineda wordt

mooie, sfeervolle winkel. Dat vonden

kleding. Je vindt Mayday in

gerund door een oude kruidenier die

meer mensen, want inmiddels is het een

in de winkelstraat Carrer dels Boters.

allerlei lokale producten verkoopt als

Spaanse keten geworden die zich ook in

Zowel mannen als vrouwen vinden hier

Spaanse ham, kazen, wijnen en andere

andere Europese landen heeft gevestigd.

een bonte mix van stoere kleding,

lekkernijen. Neem de tijd als je dit

Natura is tot stand gekomen nadat de

schoenen en asseccoires. Er zijn diverse

winkeltje bezoekt. Achter in het winkeltje

oprichters tijdens hun reizen de

Spaanse merken te vinden. Veel

staan namelijk een aantal tafeltjes waar je

marktkooplieden hun kleding en

shopplezier!

de producten ter plaatse kunt proeven.

Barrio Gótico,

handelswaren zagen verkopen. Al meer
dan 10 jaar worden deze mooie
spullen naar de winkels gebracht, waarbij
ieder handelswaar een persoon in het land
van herkomst vertegenwoordigd. Je vindt
de winkel in een zijstraat van Passeig de
Grácia.

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:30 - 20:30
10:30 - 20:30
10:30 - 20:30
10:30 - 20:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
gesloten

Vrij
Za
Zo

10:30 - 20:30
10:30 - 20:30
gesloten

Vrij
Za
Zo

09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
gesloten
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Barcelona
Eten & drinken

Bar Cañete

Ciudad Condal

Federal Café

Carrer de la Unio 17

Rambla de Catalunya 18

Calle Parlament 39

08001

08007

08015

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 932703458

Tel:+34 93181997

Tel:+34 931873607

Bar Cañete is in korte tijd een must visit

Ciudad Condal is een populaire, locale

Het hippe café Federal in Eixample wordt

geworden in Barcelona. Dit toprestaurant

hotspot op de Rambla de Catalunya in

gerund door twee Australiërs die deze

zit verscholen achter een smalle ingang in

Eixample en behoort tot één van de beste

spot vernoemd hebben naar hun

een zijstraat van La Rambla, in de wijk

adresjes van Barcelona. De tapas zijn

hometown in Australië. De ramen zijn

Raval. Het restaurant biedt excellente

werkelijk van uitstekende kwaliteit, de

volledig open, zodat je gezellig in de

gerechten uit de zuid Spaanse keuken. De

porties zijn goed en de prijzen zijn meer

vensterbank kan gaan zitten. Of wat dacht

hele zaak ademt een typische

dan vriendelijk. De inrichting is warm en

je van het heerlijke dakterras? Bij Federal

Andalusische ambiance. Alles wordt

charmant en bij binnenkomst staan de

loop je binnen voor een lekker ontbijt of

geserveerd in tapas-vorm zodat je

heerlijk uitziende hapjes je verleidelijk aan

zondagmiddag brunch, maar daarnaast is

gezellig kunt delen met je tafelgenoten.

te staren op de bar. Ga ervan uit dat je

ook de ideale spot voor een lekkere borrel

Neem plaats aan één van de tafeltjes of

even moet wachten, maar geniet

vergezeld door wat hartige lekkernijen.

nog leuker, aan de lange bar, en laat je

ondertussen van een lekker glas wijn.

Aanrader!

Keuken:
Finger food, Lunch, Spaans, Tapas, Vis,
Wijnbar
Ambiance:
Romantisch, Buitenterras, Levendig,
Populair, Bar, Casual, Authentiek
Hoofdgerecht:
€ 2,50 - 15,00

Keuken:
Brunch, Lunch, Mediterraans, Spaans,
Wijnbar, Biologisch, Sandwiches, Ontbijt,
Koffie/thee
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Levendig, Populair,
Bar, Eetcafé, Casual, High tea, Modern,
Koffiebar
Hoofdgerecht:
€ 4,50 - 12,50

compleet in je watten leggen door de
professionele bediening.
Keuken:
Lunch, Mediterraans, Spaans, Tapas, Vis
Ambiance:
Romantisch, Zakelijk, Levendig, Populair,
Candlelight, Bar, Brasserie, Authentiek
Voorgerecht:
€ 3,10 - 14,80
Hoofdgerecht:
€ 9,30 - 21,30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
13:00 - 01:00
13:00 - 01:00
13:00 - 01:00
13:00 - 01:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
13:00 - 01:00
13:00 - 01:00
13:00 - 01:00
11:00 - 02:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
gesloten
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 00:00

Vrij
Za
Zo

13:00 - 01:00
13:00 - 01:00
gesloten

Vrij
Za
Zo

11:00 - 02:00
11:00 - 02:00
11:00 - 02:00

Vrij
Za
Zo

08:00 - 01:00
08:00 - 01:00
09:00 - 17:30
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Barcelona
Eten & drinken

Cuines Santa Caterina

Mordisco

Comerç24

C/ Francesc Cambo 16

Passatge Concepcio 10

C/ del Comerç 24

08003

08008

08003

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 932689918

Tel:+ 34 934879656

Tel:+34 933192102

Cuines Santa Caterina in Barcelona is een
zeer populair restaurant onder de
Spanjaarden zelf, en dat wil heel wat
zeggen. Dit levendige restaurant bevindt
zich in de markthal van Mercado Santa
Caterina in El Borne. Architect Toni
Comella heeft deze gave locatie een
compleet nieuwe invulling gegeven. Bij
Cuines Santa Caterina geniet je van de
heerlijkste delicatessen en neem je plaats
aan de lange tafels of natuurlijk aan de

Comerç 24 in El Borne behoort tot de
Mordisco bevindt zich in Passatge
Concepció, tussen de Paseig de Gracia en
de Rambla de Catalunya in de wijk
Eixample. De gevel is beschilderd met
knalgroene letters en het pastelkleurige
interieur, een glazen wand, een prachtige
trap en de vele hoeken en houten zitjes
maken de inrichting uniek. Heb je lekker
gegeten en wil je zelf zo'n heerlijk gerecht
op tafel zetten? In de shop voorin de
winkel worden alle ingrediënten verkocht.

bar.
Keuken:
Fusion, Japans, Mediterraans, Spaans,
Sushi, Tapas
Ambiance:
Trendy, Levendig, Populair,
Kindvriendelijk, Casual, Modern
Hoofdgerecht:
€ 20,00

toprestaurants van Barcelona. Chef
Carles Abellan heeft met Comerç 24 een
hotspot in Barcelona gecreëerd met deze
moderne mix tussen restaurant en
tapasbar. De open keuken past moderne
kooktechnieken toe op de tapas en laat
zich inspireren door wereldse
ingrediënten. Hou je van bijzonder en
lekker eten in een moderne ambiance dan
is dit een aanrader. Reserveer tijdig van
te voren!
Keuken:
Fusion, Spaans, Tapas
Ambiance:
Trendy, Levendig
Voorgerecht:
tapas € 10-15
Hoofdgerecht:
tapas menu € 62

Keuken:
Lunch, Spaans, Tapas
Ambiance:
Trendy, Populair, Bar
Voorgerecht:
Vanaf € 9,00
Hoofdgerecht:
Vanaf € 13,00

Ma
Di
Woe
Do

Lunch
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Diner
20:00 - 23:30
20:00 - 23:30
20:00 - 23:30
20:00 - 00:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
12:30 - 00:30
12:30 - 00:30
12:30 - 00:30
12:30 - 00:30

Ma
Di
Woe
Do

Lunch
gesloten
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30

Diner
gesloten
20:30 - 00:00
20:30 - 00:00
20:30 - 00:00

Vrij
Za
Zo

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

20:00 - 00:30
20:00 - 00:30
20:00 - 23:30

Vrij
Za
Zo

12:30 - 02:00
12:30 - 02:00
12:30 - 00:30

Vrij
Za
Zo

13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
gesloten

20:30 - 00:00
20:30 - 00:00
gesloten

Copyright 2015 Youropi.com

23/34

Powered by

Barcelona
Eten & drinken

Bar Lobo

Moritz

Petit Comité

Pintor Fortuny 3

Ronda de Sant Pau 5

Passatge de la Concepcio 13

08001

08015

08008

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+ 34 934815346

Tel:+ 34 934436517

Tel:+34 935500620

In een zijstraat van La Rambla vind je Bar

Moritz is een biermerk uit Barcelona dat is

Petit Comité is een met Michelin-ster

Lobo. In een trendy ambiance geniet je

opgericht door Louis Moritz in 1856. De

bekroond restaurant. Het is gelegen

van de lekkerste gerechten uit de

oude brouwerij is omgebouwd tot hip

tussen Passeig de Gràcia en Rambla de

Catalaanse keuken. Bij Bar Lobo kun je

restaurant waar je vanaf 06.00 uur 's

Catalunya. Wanneer je het restaurant

elk moment van de dag terecht. Een

ochtends kunt genieten van tapas en

binnen loopt word je ontvangen in een

lekker ontbijtje, een uitgebreide lunch, en

andere authentiek Spaanse gerechten. In

luxueus en modern ingericht restaurant

borrel met wat tapa tussendoor of een

de naastgelegen brouwerij kun je zien hoe

waar de open keuken centraal staat. De

uitgebreid 4-gangen diner. Het restaurant

het Moritz bier tegenwoordig wordt

gerechten zijn stuk voor stuk

kent twee verdiepingen en in de zomer

gebrouwen. Recentelijk is het gehele pand

verrassende combinaties gebaseerd op

kun je voor een hapje en een drankje ook

vernieuwd en is Moritz naast restaurant

de traditionele Catalaanse keuken.

op het terras terecht.

en brouwerij ook een biermuseum, een

Ontdek zelf de redenen waarom Petit

proeverij en een winkel. Aanrader als je

Comité met een Michelin-ster wordt

een bierliefhebber bent!

gewaardeerd!

Keuken:
Lunch, Spaans, Tapas, Wijnbar,
Sandwiches
Ambiance:
Trendy, Populair, Bar, Groepen
Hoofdgerecht:
€ 7,95 - 20,50

Keuken:
Lunch, Spaans, Vis, Seizoensgebonden
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
€ 11,00
Hoofdgerecht:
€ 12,00

Keuken:
Hamburgers, Lunch, Spaans,
Wereldkeuken
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Levendig, Populair,
Kindvriendelijk
Voorgerecht:
Vanaf € 7,50
Hoofdgerecht:
Vanaf € 8,50

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
09:00 - 00:00
09:00 - 00:00
09:00 - 00:00
09:00 - 00:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
06:00 - 03:00
06:00 - 03:00
06:00 - 03:00
06:00 - 03:00

Ma
Di
Woe
Do

Lunch
gesloten
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Diner
gesloten
20:00 - 00:00
20:00 - 00:00
20:00 - 00:00

Vrij
Za
Zo

09:00 - 02:30
09:00 - 02:30
09:00 - 02:30

Vrij
Za
Zo

06:00 - 03:00
06:00 - 03:00
06:00 - 03:00

Vrij
Za
Zo

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

20:00 - 00:00
20:00 - 00:00
20:00 - 00:00
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Barcelona
Eten & drinken

Bestial

Caputxes

tapaç24

Ramon Trias Fargas

Carrer de les Caputxes

Diputacio 269

08005

08003

08007

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+ 34 932240407

Tel:+ 34 933197757

Tel:+34 934880977

Restaurant Bestial bevindt zich op een

Caputxes is een leuk Spaans restaurant

Tapaç24 aan Passeig de Gracia is de

prachtige plek aan de kustlijn van

waar je kunt genieten van pizza en

tweede populaire tent van Charles Abellan

Barcelona, op slechts enkele stappen van

heerlijke tapas gerechten. Het restaurant

die met het restaurant Comerç24 al

het strand van Port Olímpic. Bestial

ligt in de wijk El Born aan de Santa Maria

eerder scoorde in Barcelona. Bij Tapaç24

beschikt over een groot terras met een

del Mar. Het restaurant is geliefd bij zowel

kun je vanaf 's-ochtends 8 uur terecht

prachtig uitzicht op de zee. Je kunt hier

locals als toeristen. Gedurende de zomer

voor een Spaans ontbijt en gedurende de

terecht voor een lunch, diner of aperitief

opent Caputxes haar terras op het

dag voor de allerlekkerste locale tapas.

waarbij je kunt kiezen uit een uitgebreid

gezellige pleintje tegenover de kerk. De

Ook enkele specialiteiten van Comerç24

aanbod van Italiaanse en Mediterraanse

bediening is vriendelijk en snel. De

staan hier op de kaart al is Tapaç24 een

gerechten. Bestial is een drukbezocht

gerechten staan op tafel voordat je er erg

stuk toegankelijker. Begeef je tussen de

restaurant en het is verstandig van

in hebt. Caputxes is een populair

locals en geniet van op en top Barça!

tevoren een reservering te maken.

restaurant, dus je moet er rekening mee

Keuken:
Italiaans, Lunch, Mediterraans, Pizza, Vis
Ambiance:
Populair, Strandtent
Voorgerecht:
Vanaf € 12,Hoofdgerecht:
Vanaf € 13,-

houden dat er niet altijd plaats is om te
zitten.
Keuken:
Pizza, Spaans, Tapas, Vis
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Levendig, Populair,
Casual
Hoofdgerecht:
Tapas € 2,50 - 12,50

Keuken:
Spaans, Tapas
Ambiance:
Levendig, Populair, Authentiek
Voorgerecht:
Tapas van €2,50 - €22
Hoofdgerecht:
Tapas van €2,50 - €22

Ma
Di
Woe
Do

Lunch
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30

Diner
20:00 - 23:30
20:00 - 23:30
20:00 - 23:30
20:00 - 23:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
12:00 - 00:00
12:00 - 00:00
12:00 - 00:00
12:00 - 00:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
08:00 - 00:00
08:00 - 00:00
08:00 - 00:00
08:00 - 00:00

Vrij
Za
Zo

13:00 - 15:30
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30

20:00 - 23:30
20:00 - 00:30
20:00 - 00:30

Vrij
Za
Zo

12:00 - 01:00
12:00 - 01:00
12:00 - 00:00

Vrij
Za
Zo

08:00 - 00:00
08:00 - 00:00
08:00 - 00:00
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Barcelona
Uitgaan

Can Paixano

La Viñya del Señyor

Cocktailbar Eclipse

Carrer de la Reina Cristina, 7

Plaça Santa Maria del Mar 5

Plaça de la Rosa dels Vents 1

08003

08003

08039

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 93 310 08 39

Tel:+34 933103379

Tel:+34 932952800

Can Paixano, bekroond tot La

La Viñya del Señyor is een leuke wijnbar

Cocktailbar Eclipse bevindt zich op de 26e

Champagneria, vind je in de wijk

aan het charmante Plaça Santa Maria del

verdieping van het W hotel in Barcelona.

Barceloneta. Je kan hier heerlijke, goede

Mar in El Borne. Ze hebben een vaste

Het W hotel is gelegen aan het strand van

cava drinken voor een uitzonderlijk lage

wijnkaart met daarop steeds wisselende

Barcelona en door de opvallende bouw

prijs. Voorin aan de bar kun je allerlei

open wijnen. Deze wijnen zijn zowel per 7

absoluut niet te missen. In de bar drink je

soorten tapas bestellen. Deze 'spoel' je

en 14 cl glas te bestellen. Je ontsnapt hier

een heerlijke cocktail waarbij je

uiteraard weg met één van de vele cava's.

aan het drukke toerisme. Als je geluk hebt

tegelijkertijd kunt genieten van een

Can Paixano is een perfecte plek om aan

kun je plaatsnemen op de tafeltjes op de

fantastisch uitzicht over de stad! Naast

het einde van de middag of voordat je gaat

eerste verdieping en heb je werkelijk een

een cocktail kun je ook genieten van een

stappen lekker te borrelen. Can Paixano

prachtig zicht op de kerk Santa Maria.

koud biertje of een lekker wijntje en zijn er

sluit echter al om 22.30 uur, dus wees op

Maar ook op het terras is het niet

verschillende hapjes te bestellen als

tijd!

verkeerd toeven, vooral als de avond valt

sushi, tempura, loempia's en hapjes van

hangt er een romantische ambiance.

de grill. Er vinden regelmatig

Tip: Can Paixano is eigenlijk een 2 in 1

liveoptredens plaats en daarmee is

concept, want het is ook een winkel. Neem

Tip: La Viñya del Señyor is een echte

de typisch Catalaanse Cava dus mee

wijnbar, maar als je trek hebt zijn wat

voor thuis!

lekkere tapa hier zeker aan te bevelen!

Eclipse een leuke toevoeging aan het
bruisende nachtleven van Barcelona.
Eclipse is een exclusieve cocktailbar dus
houd er wel rekening mee dat toegang
geweigerd kan worden.

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
09:00 - 22:30
09:00 - 22:30
09:00 - 22:30
09:00 - 22:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
12:00 - 01:00
12:00 - 01:00
12:00 - 01:00
12:00 - 01:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
19:00 - 02:00
19:00 - 02:00
19:00 - 02:00
19:00 - 03:00

Vrij
Za
Zo

09:00 - 22:30
09:00 - 22:30
09:00 - 22:30

Vrij
Za
Zo

12:00 - 02:00
12:00 - 02:00
12:00 - 00:00

Vrij
Za
Zo

19:00 - 04:00
19:00 - 04:00
19:00 - 03:00
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Barcelona
Uitgaan

L'Ovella Negra

Jamboree

Iposa

Carrer de les Sitges 5

Plaça Reial 17

C/ Floristes De La Rambla 14

08001

08002

08001

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 933171087

Tel:+34 933191789

Tel:+34 933186086

L'Ovella Negra bevindt zich midden in

Jamboree is een gave jazzbar aan Plaça

Iposa is een leuk en relaxed cafeetje in de

Barcelona op loopafstand van de

Reial. Als je zorgt dat je voor half 2 binnen

wijk Raval. De wijk zelf is een tikkeltje

Ramblas. Het is een gezellige praatkroeg

bent, is de entree gratis en dan kun je

alternatief en dat merk je ook als je bij

waar veel jongeren en studenten

genieten van een (ietwat overprized)

Iposa binnen bent. Hier heerst een

samenkomen. De kroeg bevindt zich in

biertje en live muziek. Als je geluk hebt

laagdrempelige en gezellige sfeer met

een grotachtige setting met grote, lange,

zijn ze lekker aan het jammen, wat zorgt

kleine tafeltjes die relatief dicht bij elkaar

houten banken en tafels om gewoon

voor een leuke ongedwongen sfeer. Je

staan. Wil je dus een chico / chica guapa

lekker te zitten, te praten en te genieten

vindt hier een leuke mix van toeristen en

aan de haak slaan, wordt het je in ieder

van een pul bier of sangria. In het

locals hoewel de club niet altijd open is

geval makkelijker gemaakt. Er wordt

populaire L'Ovella Negra is het altijd druk

voor iedereen. Dus het kan zijn dat je te

leuke muziek gedraaid; een mix van

dus je moet er rekening mee houden dat

horen krijgt dat de club gesloten is. Dat is

Engelse rock tot echte Spaanse hits.

er niet altijd plaats is om te zitten.

dan deels waar, want de Catelanen mogen
wel naar binnen.

L'Ovella Negra heeft meerdere
vestigingen in Barcelona. Ook in de wijk
Poble Nou vind je Megataverna l'Ovella
Negra.
Tip: Ben je met 4 personen of meer? Maak
dan een reservering!

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
09:00 - 03:00
09:00 - 03:00
09:00 - 03:00
09:00 - 03:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
00:30 - 04:30
00:30 - 04:30
00:30 - 04:30
00:30 - 04:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
13:00 - 00:00
13:00 - 00:00
13:00 - 00:00
13:00 - 03:00

Vrij
Za
Zo

09:00 - 03:00
17:00 - 03:00
17:00 - 03:00

Vrij
Za
Zo

00:30 - 05:00
00:30 - 05:00
00:30 - 04:30

Vrij
Za
Zo

13:00 - 03:00
13:00 - 03:00
gesloten
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Barcelona
Hotels

Hotel Sixtytwo

B Hotel

Just Style Appartments

Passeig de Gracia 62

Gran Via 389

Passeig de Sant Antoni 30

08007

08015

08014

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 93 272 41 80

Tel: +34 93 552 9500

Tel:

Hotel Sixtytwo in Barcelona ligt aan één

B Hotel ligt midden in het centrum van

Als je eens wat anders dan anders wilt,

van de grootste shoppingstraten van

Barcelona. Het ligt tegenover Plaza

ben je bij Just Style Appartments in

Barcelona, Passeig de Gràcia. Schuin

Espanya waar je in het gelijknamige

Barcelona op het goede adres! In dit gave

tegenover Casa Battló van Gaudí en naast

metrostation de metro neemt die je in een

appartementencomplex heb je namelijk

het station Passeig de Gràcia.

mum van tijd naar alle bestemmingen in

alle privacy en kun je doen en laten wat je

Bezienswaardigheden, winkels en eet- en

de stad vervoert. De kamers zijn zeer

wilt. De stijlvolle appartementen zijn

drink gelegenheden in overvloed in deze

comfortabel en van alle luxe voorzien. Wat

allemaal hartstikke hip en trendy ingericht

wijk! Niet alleen de locatie van Hotel

dacht je van extra grote bedden, airco,

en je hebt een prachtig uitzicht vanwege

Sixtytwo is helemaal perfect, ook voor

gratis WIFI en een eigen balkonnetje? 's

de grote ramen. Het personeel is erg

een goede en comfortabele nachtrust ben

Ochtends serveert B Hotel een uitgebreid

vriendelijk en zorgt ervoor dat alles eruit

je hier aan het juiste adres. De elegante

ontbijtbuffet en je kunt altijd terecht bij het

ziet om door een ringetje te halen.

kamers zijn voorzien van heerlijke, grote

zeer vriendelijke en behulpzame

bedden, gratis Wifi, een Bang & Olufsen

personeel. Alsof het allemaal nog niet

tv, een iPod docking station en een

genoeg is beschikt het designhotel over

koffiezetapparaat. De badkamers zijn

een zwembad op de 8e verdieping en een

recentelijk nog gerenoveerd en voorzien

zonneterras met een spectaculair uitzicht.

van luxe producten. Alles in het hotel is

Hier kun je genieten van een hapje en een

met zorg en smaak ingericht en het

drankje. Aanrader!

personeel is erg vriendelijk en
behulpzaam.
Stijl:
Design hotel, Charmant, Modern
Gemiddelde prijs: € 175,-

Copyright 2015 Youropi.com

Voel jezelf een local voor een paar dagen,
de Just Style appartementen liggen
namelijk in een gewone woonwijk.
Tegenover het complex is een kleine
boulevard met allerlei terrasjes waar je 's
avonds prima kunt vertoeven. Daarnaast
is het gelegen vlakbij 3 belangrijke

Stijl:
Design hotel, Luxe, Modern
Gemiddelde prijs: € 150,-

metrolijnen, waardoor je binnen een mum
van tijd aan de andere kant van de stad
bent.
Stijl:
Hip&Trendy, Budget, Appartementen
Gemiddelde prijs: € 50,- p.p.
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Fietstour Barcelona

Hop-on Hop-off bus

Picasso Museum

Centrum

Centrum Barcelona

Montcada 15-23

08001

08003

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:

Tel:

Tel:+34 932563000

Met deze fietstour beleef je Barcelona op

Met de Hop-on Hop-off bus heb je de

Het Picasso museum mag en kan je

unieke wijze. Je gaat namelijk onder

mogelijkheid om in korte tijd het beste

eigenlijk niet overslaan als je naar

leiding van een Engelstalige gids de

van Barcelona te zien. Deze Hop-on

Barcelona gaat. Het is een must dit

hotspots van de stad ontdekken. Zo ben je

hop-off bus bus brengt je naar meer

museum te bezoeken als je wilt begrijpen

actief bezig en hoef je geen belangrijke

dan 44 verschillende locaties in de

hoe Picasso gevormd is in zijn jongere

highlights te missen omdat je er niet aan

stad zoals de olympische berg, de

jaren. In dit museum wordt ook duidelijk

toe komt. Ben je meer op je privacy

Middellandse Zee en de

dat Picasso een hechte relatie had met

gesteld, dan kun je ook fietsen huren en

modernistische gebouwen van

Barcelona. Hij heeft 1895 tot 1904 in

zelf je route bepalen. Plan je fietstocht aan

Barcelona. Je ticket is de hele dag

Barcelona gewoond, waarna hij naar

het begin van je stadsbezoek, dan heb je

geldig en binnen deze tijd kun je in en

Parijs ging. Echter kwam hij nog

meteen een goed beeld van de stad!

uitstappen zo vaak je maar wilt. Alle

regelmatig terug in de stad. In het

bussen zijn voorzien van een audio-

museum zijn verschillende werken te

gids in 10 verschillende talen en

bewonderen van het begin van zijn

individuele hoofdtelefoons. Je hoeft

carrière.

dus alleen maar in te stappen, te
luisteren en te genieten! Tip: Koop je
tickets op Youropi.com en sla de wachtrij
over!

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
11:00 - 16:00
11:00 - 16:00
11:00 - 16:00
11:00 - 16:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
09:00 - 19:00
09:00 - 19:00
09:00 - 19:00
09:00 - 19:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
gesloten
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Vrij
Za
Zo

11:00 - 16:00
11:00 - 16:00
11:00 - 16:00

Vrij
Za
Zo

09:00 - 19:00
09:00 - 19:00
09:00 - 19:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
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Camp Nou FC Barcelona

Museo d'Art Contemporani

Museu Nacional Art de
Catalunya

Carrer d'Aristides Maillol

Plaça Àngels 1

Parc de Montjuïc

08028

08001

08038

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 934963608

Tel:+34 934120810

Tel:+ 34 936220376

Estadi Camp Nou is natuurlijk hét stadion

Het Museo d'Art Contemporani de

Het Nationaal Museum voor Catalaanse

van voetbalclub FC Barcelona! Ook al

Barcelona (het MACBA) bevindt zich aan

kunst is gevestigd in het Nationaal Paleis,

houd je niet van voetbal en bevindt het

het leuke Plaça Àngels in Raval. Hier

dat in 1929 gebouwd is voor de

stadion zich aan de andere kant van de

worden wisselende exposities gehouden

wereldtentoonstelling. Het Nationaal

stad, toch is het stadion zeker het

van (voornamelijk) Catelaanse

Paleis bevindt zich in het Parc de la

bezoeken waard! Naast het

kunstenaars. Alleen de buitenkant van het

Ciutadella. Het museum is gebouwd voor

indrukwekkende stadion beschikt FC

museum is al indrukwekkend door de

de wereldtentoonstelling van 1929 en richt

Barcelona ook over een museum en een

strakke, moderne vormgeving. Het is een

zich op kunst uit de periode 1850 en 1950.

Multimedia Zone waar je de mooiste

enorm wit gebouw dat wel opvalt tussen

De verschillende secties zijn ingedeeld

momenten van Barcelona kunt beleven.

de donkere gotische gebouwen. De

naar tijdsperiode en er worden allerlei

Met behulp van een audio systeem krijg je

ontwerper is de Amerikaan Richard Meier

soorten kunst omarmd. Zo zijn stijlen als

een rondleiding door Camp Nou en het

en hij heeft zich sterk laten beïnvloeden

het Catalaanse realisme, anecdotisme,

museum waar je alles te weten komt over

door het modernisme.

modernisme en noucentisme duidelijk

de geschiedenis van de club.

terug te vinden in het museum. Ook is er
in 1996 een afdeling fotografie aan het
museum toegevoegd. In het museum zijn
een aantal interessante werken te
bezichtigen zoals de Batalle de Tetuán
van Marià Fortuny´s en de ´Harlekijn´van
Pablo Picasso. Als je van Moderne kunst
houdt is dit museum zeker het bezoeken
waard!

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
11:00 - 19:30
gesloten
11:00 - 19:30
11:00 - 19:30

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:30 - 19:00
10:00 - 19:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 14:30

Vrij
Za
Zo

11:00 - 19:30
10:00 - 20:00
10:00 - 15:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 14:30
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Museu del Modernisme

Poble Espanyol

Teleferic de Montjuïc

Balmes 48

Av. Marquês de Comillas 13

Avinguda de Miramar

08007

08038

08038

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+32 932722896

Tel:+34 935086300

Tel:+32 932987000

Het Museu del Modernisme beschikt over

In een paar uur door heel Spanje reizen?

Een leuk alternatief om de heuvel van

maar liefst 350 kunstwerken van het

Dan kan! Het Poble Espanyol is een

Montjuïc te bezoeken is de Teleferic de

Catalaanse Modernisme. De

levensgroot model van een typisch

Montjuïc. Vanuit de cabine in de kabelbaan

expositieruimte is gevestigd in een

Spaans dorp, waardoor je de kans krijgt

heb je een fantastisch uitzicht over zowel

voormalig textielpakhuis en bevindt zich

het hele land te zien zonder het dorp te

de stad als de haven. De kabelbaan

midden in het centrum van Barcelona.

verlaten. Het Poble Espanyol is een groot

brengt je tot het hoogste punt van de

Onder de tentoongestelde werken

openluchtmuseum en is gebouwd in 1929.

Montjuïc. Op deze berg kan je prima

bevinden zich meubelen van Gaudí en

Het dorp zit vol verrassingen met maar

wandelen door het park, de fonteinen

vele andere bijzondere artikelen van

liefst 117 gebouwen, indrukwekkende

bezichtigen en een bezoek brengen aan

minder bekende tijdgenoten. De kelder

binnenpleinen en vele verschillende

de verschillende musea. Op deze berg

van het pakhuis is bekleed met

bouwstijlen. Het is verstandig het dorp

bevindt zich ook het Castell de Montjuïc,

Modernistische kunst van o.a. Ramon

vroeg op de dag te bezoeken in verband

een voormalig fort dat jarenlang de stad

Basas en Santiago Rusiñol en beelden

met de drukte.

heeft verdedigd tegen indringers van

van Eusebi Arnau en Josep llimona.

buitenaf.

Openingstijden:
januari - februari: 10.00 - 18.00
maart - mei: 10.00 - 19.00
juni - september: 10.00 - 21.00
november - december: 10.00 uur 18.00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
09:00 - 08:00
09:00 - 00:00
09:00 - 00:00
09:00 - 00:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 14:00

Vrij
Za
Zo

09:00 - 03:00
09:00 - 04:00
09:00 - 12:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
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Museu Maritim

Fietsen in Barcelona

Font Magica

Av. de les Drassanes

C/ Estruc 38

Font Magica

08001

08002

08038

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tel:+34 933429920

Tel:+34 933041885

Tel:Plaça de Carles Buïgas

Dit interactieve museum is voor zowel

Je kan Barcelona lopend verkennen of de

De Font Magica (de magische fontein) is

volwassenen als kinderen een beleving op

metro gebruiken om van A naar B te

een toeristische trekpleister aan Plaça de

zich. Je kan je door het museum laten

komen, maar waarom niet lekker op de

Carles Buïgas. Van mei tot september na

leiden door een audio guide die in

fiets?! Huur een fiets om de interessante

20.00 kun je hier een prachtig verlicht

verschillende talen verkrijgbaar is. Met

wijken buiten het centrum te ontdekken!

terras aanschouwen. De fontein spuwt

een rondleiding door het museum maak je

Barcelona is fietsvriendelijk maar

verlichte kleuren en vanaf 21.30 is er elk

een reis door de wereld van navigatie op

verwacht geen fietspaden zoals in

half uur een show waarbij de fontein

zee. Zo kun je het modelschip 'Koninklijke

Nederland. Wel is het verkeer in

''danst'' op muziek. Er

galei of Juan de Austria' zien, dat op ware

Barcelona steeds meer gewend aan

worden muziekshows en

grootte is nagemaakt. Kinderen kunnen

fietsers. Een aanrader is om een fiets te

dansdemonstraties gegeven waarbij het

deze Juan echt van dichtbij ervaren en

huren bij Budget Bikes. Budget Bikes

licht gesynchroniseerd wordt met de

door de kombuis van het schip lopen. De

beschikt over vier shops in Barcelona en

muziek. Wees er wel op tijd bij aangezien

Catalaanse zeevaarders geschiedenis

verhuurt Nederlandse fietsen. Zij bieden

veel mensen een mooi plekje willen

wordt op deze manier uitgebreid belicht en

naast de reguliere fietsverhuur en stads-

hebben om de show te kunnen bekijken.

weer een beetje tot leven gebracht.

tours per fiets ook diverse andere leuke

Gegarandeerd een spectaculair begin van

activiteiten aan. Denk bijvoorbeeld aan

je avond!

thema-tours zoals de Gaudi Tour, een
tapas Tour, Pink Tour of een Architectuur
Tour. Wellicht een leuke invulling van je

Van 30 april t/m 30 september is de show
van donderdag - zondag elk half uur te
bewonderen van 21.00 - 23.30 uur. De rest

stedentrip!

van het jaar vrijdag & zaterdag elk half uur
van 19.00 - 21.00 uur.

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
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Vrij
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Openingstijden
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
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GoCar Tours

Tibidabo Parc d'Attraction

Gaudi Experience

Carrer de les Freixures 23

Tibidabo

Carrer de Larrard 41

08003

08035

08024

Barcelona

Tibidabo

Barcelona

Tel:+34 932691792

Tel:+34 932117942

Tel:+34 932854440

Ontdek Barcelona op een originele manier

Het oudste pretpark van Spanje is

Er is geen stad in de wereld waar één

en stap in een van deze gele karretjes van

Tibidabo Parc d'Attraction. Het park

bepaalde architect zo duidelijk zijn

GoCar tours. Door middel van een

bevindt zich boven op de Tibidabo berg.

stempel op heeft gedrukt als Barcelona.

geavanceerd gps-systeem weet de

Het nostalgische pretpark is een beleving

Zelfs na zijn dood in 1926 beheerst de

driewieler precies waar je bent en stuurt

voor families met kinderen. Je moet geen

Meester nog steeds het straatbeeld. Wil je

het karretje je van de ene naar de andere

spectaculaire attracties verwachten,

meer te weten komen over Barcelona’s

bezienswaardigheid. Dat is niet alles, want

maar attracties als een wildwaterbaan,

huisarchitect Gaudí? Sinds kort kun je

naast de route vertelt het wagentje je ook

een achtbaan en een 4D-theater maken

terecht in de Gaudí Experience, wat zich

het verhaal achter de

het park zeker het bezoeken waard!

naast het beroemde Park Güell bevindt.

bezienswaardigheden! Elke morgen om

De Gaudí Experience is een audiovisuele

11:00u wordt een tour door de stad

tentoonstellingsruimte waar je een nieuwe

georganiseerd. In tegenstelling tot de vele

kijk krijgt op de werken van Gaudí en zijn

tours door Barcelona kun je met GoCars

leven. Je vindt er interactieve muren voor

ook je eigen route door de stad bepalen en

kinderen en volwassenen,

op geheel eigen wijze de stad verkennen.

schaalmodellen van zijn gebouwen en een

Ontdek de geheime plekken van de stad

audiovisuele 4D-ervaring.

en ga daar waar de grote bussen niet
kunnen komen.
De GoCars zijn geschikt voor twee
personen. Voor het eerste uur betaal je €
35,-, voor het tweede uur betaal je € 25,en voor ieder volgend uur betaal je € 20,-.
Wanneer je de GoCar langer dan 5 uur
huurt betaal je een vaste prijs van € 120,per dag.

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Ma
Di
Woe
Do

Openingstijden
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00

Vrij
Za
Zo

12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Vrij
Za
Zo

10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
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Evenementen in Barcelona
Barcelona is een levendige en bruisende stad, waar veel evenementen georganiseerd worden. Het heerlijke mediterrane klimaat vraagt om
buitenactiviteiten en die zijn er dan ook in overvloed. Van parades tijdens carnaval en de Nationale Dag van Catalonië tot kerstverlichting en
sfeervolle kerstmarkten. Heb je zin om te dansen? Dan kun je in Barcelona zeker je hart ophalen! Festival del Grec is een van de vele
muziekevenementen van Barcelona waar musici, dansgroepen en acteurs van over de hele wereld bijeen komen om jou te inspireren. Wil je
de Flamenco onder de knie krijgen? Ga dan voor het Festival Ciutat Flamenco. Bekijk hieronder een overzicht van de beste tips voor de
leukste evenementen in Barcelona.

Cursa dels Nassos

NYE Barcelona

Begin: 31-12-2015

Begin: 31-12-2015

Eind: 31-12-2015

Eind: 01-01-2016

Adres: pl. Ramon Calsina

Adres: centrum

Cursa dels Nassos, letterlijk vertaald "lopende neuzen", is een

Beleef een onvergetelijke nacht tijdens NYE Barcelona!

hardloopwedstrijd van 10 kilometer door de stad.
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