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Out Of Office – Barcelona Rehberi

Nasıl gidilir ✈: THY ve Pegasus direkt uçuyor. Yolculuk yaklaşık 3.5 saat 
sürüyor.

Ne zaman gidilir 📅: Aslında her mevsimde gidilebilir çünkü kışın da çok soğuk 
olmuyor Barcelona. Ben yine de Nisan-Ekim arasını tercih ederim.

Vize 🛂: Schengen vizesi gerekli. 

Konaklama 🏨: Barcelona'daki otel fiyatları diğer Avrupa şehirlerine göre 
nispeten biraz daha uygun. Biz farklı otellerde kaldık ve memnun ayrıldık. Hotel 
Gran Ronda El Raval bölgesinde yer alıyor ve yürüyerek her yere yakın. Hotel 
Petit Palace da çok merkezi ve tatlı bir otel. Bir de Hotel Catalonia Sagrada 
Familia'da kaldık. Yürüyerek biraz daha uzak asıl merkeze ama yine de ulaşımı 
kolay. Bütçeniz uygunsa W Hotel veya Banys Orientals çok güzel. Ev tutmak 
için her zaman AirBnB'yi de tercih edebilirsiniz.

Barcelona'da Ulaşım 🚋: Barcelona havaalanından ulaşım çok rahat. Direkt 
şehrin merkezi olan Plaza Catalunya'ya otobüs servisi var. Ücreti tek yön 5.90 
Euro, Gidiş-Geliş 10.20 Euro. Otobüs 10dk'da bir var ve yolculuk yaklaşık yarım 
saat sürüyor. Ayrıca yeni L9 Metro hattı da açıldı ancak şehir merkezine 
ulaşmak için aktarma yapmanız gerekiyor o yüzden bana göre otobüs daha 
rahat. Şehir içi Metro ve Otobüs ağı çok yaygın. Barcelona'da Uber 
yok,  MyTaxi daha yaygın. App'ini indirip taxi çağırabilirsiniz.
 
Örnek Program 👣: Barcelona için 3 gün yetse de şöyle güzel güzel tadını 
çıkarabilmek için en az 5 gün gerekli. Hatta Yaz aylarında giderseniz 1 hafta 
şehir/deniz tatili kombini yapabilirsiniz. Vaktiniz olursa trenle 1 saatten az 
mesafede olan Sitges’e de gidebilirsiniz. Barcelona’da gezmenizi önereceğim 
bir kaç semt var:
	
•  Barcelonata – Deniz kenarı
•  Gothic Quarter – Barcelona’nın eski şehri diyebiliriz
•  El Born – En tatlı semt
•  Eixample – Kokoş semt
•  Sant Antoni/El Raval – En lokal semtler
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Gelelim detaylı rehbere. Önce şehirde ‘görülmesi gereken’, yer yer turistik bir 
kaç atraksiyon var. Çoğunu biliyorsunuzdur ama ben yine de kısaca özetlemek 
istedim:
 
•  Sagrada Familia – Herhalde akla gelen ilk simge. Dıştan ve içten gerçekten 

çok etkileyici hatta bana göre biraz ürkütücü. İçini gezmek isterseniz yaklaşık 
20 Euro tutuyor

•  Park Güell – Mutlaka gezin derim. Turistik olsa da çok keyifli bir park. Yarı 
gününüzü buraya ayırmanız gerekir. Giriş ücreti 7 Euro’dan başlıyor.

•  Tibidabo - Burası Barcelona’nın tepelerinde konumlanmış 1868’de açılmış 
bir eğlence parkı. Vaktiniz kısıtlıysa belki pas geçilebilir çünkü tam gününüzü 
alır ama gitmeye de değer. Giriş ücreti yaklaşık 30 Euro, Çocuklar 10 Euro 
ödüyor.

•  Casa Mila – Gaudi’nin bir diğer meşhur yapısı. Şehirde dolaşırken mutlaka 
göreceksiniz. İsterseniz içini de gezme imkanı var, ücreti 22 Euro.

•  Casa Batllo – Gaudi’nin en çok bu yapısını beğenmiştim. Yine şehrin 
merkezinde yer alıyor. İçini gezmek için 24 Euro ödemeniz gerekli.

•  Picasso müzesi – İlginiz varsa eğer Barcelona’ya gelmişken kaçırmayın 
derim. Pazartesi günleri kapalı, giriş 11 Euro. Perşembe günleri saat 6’dan 
sonra ve her ayın ilk Pazar günü girişler ücretsiz ama maalesef korkunç sıra 
oluyor L

•  Parc de la Ciutadella – Sonunda ücretsiz bir aktivite J Barcelona’nın en 
güzel parkı, bir akşam üstü burada piknik yapın derim

•  Teleferik – Barceloneta’dan binip 7 dk ve 11 Euro ödedikten sonra Mount 
Montjuic’e varıyorsunuz. Barcelona’ya kuşbakışı bakmak isterseniz bu tarihi 
teleferiği kaçırmayın. Mount Montjuic’e kadar gitmişken de yakındaki 
Montjuic Kalesini, Miro müzesini ve Poble Espanyol’u gezebilirsiniz.

•  Çocuklu seyahat ediyorsanız hayvanat bahçesi ve Aquarium ilginç olabilir.
 
En sevdiğim kısıma geldik: YEME İÇME :) İspanya tabii ki Tapaslarıyla meşhur. 
Onun dışında burada çok güzel deniz ürünleri yemeniz mümkün. Tapas’tan 
bıktığınız zaman için, inanın bir kaç gün sonra bıkacaksınız, alternatif mekanlar 
da ekledim :) 

BARCELONETA (Metro durağı Barceloneta)
 
Brunch & Cake – Kahvaltı için - Passeig de Joan de Borbó, 5
Bestial – Sahilde birşeyler içmek ve atıştırmak için - Carrer de Ramon Trias 
Fargas, 2-4
Surf House – Öğle yemeği için ideal. Bayağı ‘cool’ bir mekan - Carrer de 
l'Almirall Aixada, 22
Agua – Sahilde şık bir yemek için - Passeig Marítim, 30
Bacoa – Çok başarılı bir hamburgerci - Carrer del Judici, 15
W Barcelona – Aslında bir otel. Burada kalma imkanınız varsa bu arada hiç 
başka otel aramayın burada kalın J Kalamıyorsanız da bir akşam üstü buraya 
gün batımına gelip birşeyler için ya da gece kulubüne gidin -
Plaça Rosa dels Vents, 1 
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GOTHIC QUARTER (Metro durakları: Plaza Catalunya, Liceu, Jaume 1)

Gothic bölgesi şehrin ana meydanı olan Placa Catalunya’dan başlayıp 
Barceloneta’ya kadar uzanıyor. La Rambla’dan dümdüz aşağıya indiğiniz 
zaman Barceloneta’dasınız zaten. La Rambla’yı hızlıca bi gezip aralara dalıp 
daracık ara sokakları keşfedin derim. Placa Reial’a da uğramayı ihmal etmeyin. 
Barcelona’nın gezmesi en keyifli yeri.
 
Milk – Kahvaltı için - Carrer d'en Gignàs, 21
Federal – En sevdiğim kahvaltı mekanı - Passatge de la Pau, 11
Caelum – Sıcak çıkolata ve tatlıları enfes – Carrer de la Palla, 8
Happy pills – Çok eğlenceli şekerlemeci - Carrer dels Arcs, 6
Satan’s Coffee Co. – İyi bir kahveci - Carrer de l'Arc de Sant Ramon del Call, 11
Bacoa – Çok başarılı bir hamburgerci - Carrer de Ferran, 10
Cecconi’s – Soho House içindeki İtalyan - Passeig de Colom, 20
L'Antic Bocoi del Gòtic - Mağara ambiyanslı güzel mekan - Baixada de 
Viladecols, 3
 
EL BORN (Metro durakları: Urquinaona, Jaume 1)
 
Gothic bölgesine hemen komşu olan El Born semti bana göre en tatlı semt. 
Gothic’e benzer ama biraz daha şık ve derli toplu versiyonu. Hem de alışveriş 
için çok tatlı butikler var.
 
Picnic - Çok iyi brunch - Carrer del Comerç, 1
Nomad Coffee Lab – Barcelona’daki en iyi kahveci - Passatge Sert, 12
El Xampanyet – Keyifli bir tapas bar - Carrer de Montcada, 22
El Magnifico – Keyifli bir kahve - Carrer de l'Argenteria, 64
Churreria Laietana - İspanya'ya gelip hurros yemeden olmaz - Via Laietana, 46
Hofman Pastisseria - Tatlı krizi için - Carrer dels Flassaders, 44
Cal Pep – Çok iyi tapas - Plaça de les Olles, 8
7 Portes – Paellası meşhur - Passeig d'Isabel II, 14
Bacoa – Çok başarılı bir hamburgerci - Av. del Marquès de l'Argentera, 1
El Born Centre de Cultura – Plaça Comercial, 12
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EIXAMPLE (Metro: Passeig de Gracia)
 
Burası Barcelona’nın daha ‘kokoş’ semti. Passeig de Gracia bulvarı heybetli 
binalar ve lüks butiklere ev sahipliği yapıyor. Casa Mila ve Casa Batllo gibi 
binalar da bu bulvar üzerinde. Sagrada Familia da bu taraflarda ancak 
yürüyerek biraz uzak.
 
Brunch & Cake – Kahvaltı için - Carrer del Rosselló, 189 veya Carrer d'Enric 
Granados, 19
Cup & Cake – Tatlı için - Carrer d'Enric Granados, 145
Granja Petitbo – Keyifli bir kahvaltı/kahve mekanı - Passeig de Sant Joan, 82
Sandwichez - Hızlı birşeyler atıştırmak için - Carrer de Provença, 258
Cerveceria Catalana – Çok başarılı bir tapasçı - Carrer de Mallorca, 236
El Nacional - Mekan tasarımı çok çok güzel - Passeig de Gràcia, 24
Tapas 24 – Bir tapascı daha - Carrer de la Diputació, 269
Bacoa – Çok başarılı bir hamburgerci - Ronda de la Universitat, 31
Gimlet – Keyifli bir bar – Carrer de Santaló, 46

SANT ANTONI ve EL RAVAL (Metro durakları: Liceu, Sant Antoni, Universitat, 
Poble Sec)
 
Bu semtler biraz daha az turistik. Görülecek pek birşey olmasa da çok keyifli 
mekanlar var. Üniversiteye yakınlığından dolayı da pek canlı. Haritadan 
baktığınızda La Rambla’nın sol tarafı oluyor.
 
Federal – Favori kahvaltı mekanım, terası da var - Carrer del Parlament, 39
Café Cometa – Tatlı bir café - Carrer del Parlament, 20
Ugot – Kahvaltı için mutlaka gidin - Carrer de Viladomat, 138
Cup & Cake – Tatlı için - Carrer dels Tallers, 79
Bar Lobo – Barcelona’daki açık ara en favori öğle yemeği mekanı - Carrer del 
Pintor Fortuny, 3
The Box - Latin mutfağı - Carrer d'en Gignàs, 30
Caravelle - Güzel bir öğle/akşam yemeği için - Carrer del Pintor Fortuny, 31
Chök – Mutlaka deneyin - Carrer del Carme, 3
Mercado de La Boqueria – Bu pazarı mutlaka gezin - La Rambla, 91
Encants de Sant Antoni – Bu da La Boqueria pazarının daha lokal versiyonu - 
Carrer del Comte d'Urgell, 1
El dinamic de BCN – Katalonya mutfağı, Güzel bir akşam yemeği için - 
Passatge de Pere Calders, 4
Bodega 1900 – Çok keyifli tapascı - Carrer de Tamarit, 91
Tickets – Bayağı eğlenceli - Av. del Paraŀlel, 164
Quimet & Quimet – Yine tapas :) - Carrer del Poeta Cabanyes, 25


