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BARCELONA
Barcelona is een unieke 

stad met voor elk wat wils 
en is uitgegroeid tot een 

topbestemming in Europa.

Struin over Las Ramblas, 
vergaap je aan  

La Sagrada Família,  
ontspan in Park Güell en 
bewonder de prachtige 
musea en galeries. Of je 

nu houdt van lome siësta’s, 
avondwandelingen of een 

bruisend nachtleven: 
Barcelona biedt het 

allemaal.

• De Top10�selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:  
van de lekkerste 

lunchadressen tot de  
leukste winkels en markten
•Verken de stad per wijk
• Met stadswandelingen 

en insider tips
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34 TOP 10-SELECTIE

Top 10- 
selectie
1 Casa Milà (La Pedrera)  36 - 37

2 Catedral  38 - 39

3 Fundació Joan Miró  40 - 41

4 Montjuïc  42 - 43

5  Museu Nacional d’Art  44 - 45
    de Catalunyua (MNAC) 

6 Museu Picasso  46 - 47

7 Park Güell  48 - 49

8 Las Ramblas  50 - 51

9 Sagrada Família  52 - 53

10 Barri Gòtic  54 - 55
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72 DE BESTE HOTSPOTS

w
an

de
lin

g door de  Barri 
Gòtic
Loop vanaf de kleine Plaça Nova via de  Portal del Bisbe 
(deel van de Romeinse stadswal) de Carrer del Bisbe 
in. Neem de eerste straat links, de Carrer de Santa 
Llúcia.

Aan je rechterhand zie je de kleine kapel Santa Llúcia en 
een gotisch pand, aan je linkerhand de woning van de 
aartsdeken (Casa de l’Ardiaca). Iets verderop zit de hoofd-
ingang van de Catedral (P38-39).

Loop vanaf de Plaça de la Seu de Carrer dels Comtes in, 
links van de kathedraal, tot voorbij het Museu Frederic 
Marès (P91). Ga linksaf de Baixada de Santa Clara in die 
naar de Plaça del Rei leidt (P95). Wandel terug naar de 
kathedraal, langs de 14e-eeuwse woning van de kanunnik 
(Casa del Cánonges).

Stenen gedenkplaten in de gevel tonen twee identieke 
torens, gestut door gevleugelde steenbokken met leeuwen-
poten, in de middeleeuwen het wapen van Barcelona.

   Ga direct naar links, dan opnieuw links de Carrer del Bis-
be in, loop onder de brug door naar de Plaça Sant Jaume 
(P98). Wandel de Carrer de la Ciutat in, en neem dan 
de eerste straat links naar de Plaça Sant Just.
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73DOOR DE  BARRI GÒTIC

Hier staat de Església dels Sants Just i Pastor, naar verluidt de 
oudste kerk van Barcelona. 

   Verlaat het plein via de Carrer del Lledó naar de kleine Plaça 
 Traginer en het best bewaarde deel van de Romeinse muur.

De Romeinse stadsmuur van Barcelona werd gebouwd tussen 270 
en 310, maar in de 11e eeuw vormde die al niet meer de begrenzing 
van de stad.

   Ga voor andere Romeinse resten rechtsaf de Carrer Correu Vell 
in en nogmaals rechts de Carrer Regornir in.

Op nr. 3 zit Pati Llimona. Je kunt door het glas de resten van een 
Romeins woonhuis zien.

   Loop door over de Carrer Regornir tot aan de Plaça Nova.

Afstand 2 km Tijd 1 uur (exclusief bezichtigingen etc.) 
Begin-/eindpunt Plaça Nova A3b  FCatalunya, Urquinaona 
Koffiepauze Bliss (a), Plaça de Sant Just 8, tel. 93 268 10 22
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t Vindingrijk en vernieuwend, extreem en energiek: 

die eigenschappen maken Barcelona tot een van de 
meest dynamische steden van Europa. Rondslenteren 
door de straten is alsof je door een levend museum 
wandelt. 

Met zijn historische gotische wijk, gebouwd tussen de Ro-
meinse stadsmuren, en het verbazend strakke stratenplan 
van de 19e-eeuwse stadsuitbreiding Eixample, opgefleurd 
door opvallende juweeltjes van modernistische architec-
tuur en de futuristische bouwwerken voor de Olympische 
Spelen van 1992, bezit Barcelona een aantal bijzondere en 
excentrieke kunst- en architectuur uitingen. Opzienbarend, 
zelfs naar Barcelonese maatstaven, is Gaudí’s Sagrada 
Família; op zich al een reden om de stad te bezoeken. 

Zoals het modernisme – de stroming die Barcelona zo 
uniek heeft gemaakt – eind 19e eeuw in zwang raakte door 
een verlangen naar verandering en vernieuwing, zo omarmt 
de stad op dit moment haar verleden met de restauratie van 
historische gebouwen. Ook slaagt Barcelona erin met de 
introductie van moderne kunst en architectuur en de stevige 
aanpak van stedelijke problemen, toonaangevend te blijven 
op cultureel gebied. Door dit alles is Barcelona vandaag 
de dag een zeer levendige stad, blakend van herwonnen 
zelfvertrouwen en trots.

10 OVER BARCELONA 
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LIGGING
■	Barcelona ligt in het noordoosten van Spanje, 
160 km van de Franse grens. De stad beslaat  
99 km2 en heeft een 13 km lange kuststrook aan de 
Middellandse Zee, waarvan 4 km zandstrand. In het 
zuiden wordt de stad begrensd door de steile rots 
Montjuïc, in het noordwesten door de Tibidabo. Ten 
zuiden en noorden van de stad lopen respectievelijk 
de rivieren de Llobregat en de Besós. 

BEVOLKING EN ECONOMIE
■	Barcelona telt 1,7 miljoen inwoners (of zo’n 
5 miljoen binnen de area metropolitana, ofwel Groot-
Barcelona). Veel inwoners komen oorspronkelijk uit 
het zuiden van Spanje en trokken in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw naar Catalonië om werk te 
vinden in deze vooruitstrevende en welvarende regio.  
De stad is een belangrijke toeristenbestemming en 
trekt meer dan 8 miljoen toeristen per jaar.

BARCELONA VOOR ROLSTOELERS
■	Barcelona is een populaire bestemming onder 
rolstoelgebruikers vanwege het compacte karakter 
van de stad en de rolstoelvriendelijkheid in de 
moderne bezienswaardigheden. De stadsbussen, 
waaronder de Bus Turístic, hebben een lage instap 
en bieden plaats aan rolstoelers. Veel metrostati-
ons zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

CATALUNYA (CATALONIË)
■	Catalonië is een autonome regio (32.000 km2,  
6,3 procent van het gehele Spaanse grondgebied) 
met ongeveer 7,5 miljoen inwoners (16 procent van 
de gehele Spaanse bevolking), waarvan 60 procent 
in Groot-Barcelona woont. Economisch gezien de 
belangrijkste regio: 19 procent van het bruto nati-
onaal product komt hier vandaan. Bijna 25 procent 
van alle toeristen heeft als bestemming Catalonië.

11IN HET KORT
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De gezelligste cafés
Cacao Sampaka
Dit café, achter een stijlvolle chocoladeboetiek, schenkt warme 
chocolademelk van de tap. Ook allerlei soorten zoetigheid.
BCarrer Consell de Cent 292 C93 272 08 33  www.cacaosampaka.com 
FPasseig de Gràcia

Café de l’Òpera
Dit 19e-eeuwse café is een van de populairste van Barcelona en 
heeft het aantrekkelijkste terras aan de Ramblas.
BLa Rambla 74 C93 317 75 85   www.cafeoperabcn.com FLiceu

Café Zurich
Populaire bar en trefpunt aan het begin van Las Ramblas. Een 
heerlijke plek om mensen te kijken en sfeer te proeven.
BPlaça Catalunya 1 C93 317 91 53 FCatalunya

Granja Dulcinea
De beroemdste chocolaterie van de stad. Probeer melindros 
(lange vingers) gedoopt in dikke, warme chocolade.
BCarrer Petritxol 2 C93 302 68 24   granjadulcinea.com FLiceu
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59DE GEZELLIGSTE CAFÉS

Granja M Viader
Sfeervolle oude granja verstopt in een smal steegje. Houd er reke-
ning mee dat je in de rij moet staan. Proef de warme chocolade-
melk en een van hun overheerlijke pasteitjes. 
BCarrer Xuclà 4 C93 318 34 86  www.granjaviader.cat DGesl. zo 
FLiceu

Laie Libreria Café
Dit rustige en elegante café zit op de eerste verdieping van een 
van de betere boekwinkels van Barcelona. Prima adres voor de 
lunch of koffie met wat lekkers.
BCarrer Pau Claris 85 C93 302 73 10 FPasseig de Gràcia

Laie Museu Picasso
Gevestigd in het Picassomuseum. In dit heldere café eet je lichte 
lunches en tussendoortjes, omgeven door de gotische muren van 
het museum of buiten op de binnenplaats.
BCarrer Montcada 15-23 C93 319 73 45 FJaume I 
NToegankelijk zonder het museum te bezoeken

Pasteleria Mauri
Tijdloze patisserie waar koffie en high tea worden geserveerd. 
Geliefd bij mensen uit de buurt en zakenlui.
BRambla Catalunya 102 C93 106 70 25  www.pasteleriasmauri.com 
FDiagonal

Santa Marta
Op het terras van dit bohemiencafé aan het strand kun je heerlijk 
luieren, koffie drinken of ’s avonds wat drinken. Op zondagavond 
is er live akoestische muziek en overdag gratis wifi.
BGrau i Torres 59 C69 123 68 01 FBarceloneta

  Zim
Deze kleine, intieme wijnbar in de gotische wijk is populair bij de 
lokale bevolking. Behalve wijnen en cava’s van hoge kwaliteit kun 
je hier ook verfijnde tapas eten, onder het genot van jazz-achter-
grondmuziek.
B Carrer de la Dagueria 20 FJaume I
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66 DE BESTE HOTSPOTS

De bruisendste 
markten
La Barceloneta
Fantasievolle replica van een 19e-eeuwse markthal. Naast traditionele 
viskraampjes zitten er uitstekende bars en restaurants.
BPlaça Font 1 DMa-do 7-14, vr 7-20, za 7-15 uur 

 www.mercatdelabarceloneta.com FBarceloneta

La Boqueria 
Imposante 19e-eeuwse markthal in hartje Las Ramblas. Talloze 
kraampjes bieden verse producten van topkwaliteit zoals vis, fruit, 
groenten en kruiden (foto onder).
B Rambla 91 DMa-za 8-20.30 uur  www.boqueria.info FLiceu

La Concepció
Deze buurtmarkt in modernista-stijl, midden in Eixample, is een waar 
feest van verse producten.
BCarre Aragó 311 DSept-half juli ma-za 8-15 uur (di-vr tot 20 uur); half juli-aug 
ma-za 8-15 uur  www.laconcepcio.com FPasseig de Gràcia / Girona
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67DE BRUISENDSTE MARKTEN

Fira de Santa Llucia
Deze kerstmarkt vlak voor de kathedraal is het grootste eve-
nement tijdens Natal. Je vindt er kerstbomen, kerstversiering, 
kerststalletjes en kunstnijverheid. Honderden kraampjes.
BPlaça de la Seu  www.en.firadesantallucia.cat  
DMa-vr 10.30-20.30 uur FJaume I, Liceu

Mercat Raval
Op deze kleine maar eclectische markt vind je funky, handge-
maakte kleding, kunstnijverheid en accessoires, plus Marok-
kaanse theekraampjes.
BRambla del Raval (noordelijk deel)  www.mercatraval.com  
DAlleen weekend, 11-21 uur FSant Antoni, Liceu

Plaça del Pi
Buitenmarkt met natuurhoning, kruiden en kazen.
DEerste en derde vr, za en zo van de maand 10-21 uur FLiceu

Plaça Reial
Snuffel rond bij de kraampjes met munten en postzegels van over 
de hele wereld. Er zijn ook andere interessante koopjes.
DZo 9-14 uur FLiceu, Drassanes

Plaça Sant Josep Oriol, Mercat dels Antiquaris
Kunstmarkt in een van de pittoreske straatjes van de Barri Gòtic.
DZa 11-20, zo 10-14 uur FLiceu

Santa Caterina
Moderne, nieuwe overdekte markt in de Barri Gòtic met opval-
lende architectuur (met 109 gewelven); traditionele stalletjes, 
restaurants en bars. 
BFrancesc Cambó 16  www.mercatsantacaterina.com  
DDi, do en vr 7.30-20.30, ma, wo en za 7.30-15.30 uur 
FJaume I

Barcelona_Wat&HoeSelect! (11)2020.indd   67 22-01-20   15:50



30 REISWIJZER

AMBASSADES EN  CONSULATEN
Nederlandse ambassade Madrid  C91 353 75 00
Nederlands consulaat Barcelona  C91 353 75 00

Belgische ambassade Madrid  C91 577 63 00
Belgisch consulaat Barcelona  C93 467 70 80

ALARMNUMMERS
Algemeen 112
Politie Barcelona (Policía municipal) 092
Spaanse politie (Policía nacional) 091
Brandweer (Bomberos) 080
Ambulance (Ambuláncia) 061

POST EN INTERNET
Het hoofdpostkantoor (Oficina Central) aan de Plaça d’Antonio Lopez is 
geopend ma-za 8.30-21, zo 8-14 uur; het postkantoor in de wijk Eixample 
in de Av. de Mistral 44 ma-vr 8-20.30 uur en za 9-14 uur. Postzegels kun 
je ook bij elke estanc (tabakszaak) krijgen. Steeds meer hotels en cafés 
beschikken over wifi.  

ELEKTRICITEIT
Net zoals in Nederland en België is de netspanning 220 volt, maar in 
enkele oude gebouwen nog 125 volt. Stopcontacten hebben twee ronde 
pengaten. Er is geen adapter nodig voor apparaten uit Nederland en 
België.

 Ja 3  Nee 5
Hotels (bediening inbegrepen) 3 wisselgeld
Restaurants (bediening niet inbegrepen) 3 5%
Cafés/bars (bediening niet inbegrepen) 3 wisselgeld 
Taxi’s 3 wisselgeld
Gidsen 3 1 1 
Portiers 3 1 1
Toiletten 5  

FOOIEN

LANDENNUMMERS
Kies 00 gevolgd door:
Spanje: 34; Nederland: 31
België: 32. Het netnummer 
van Barcelona is 93.
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31PRAKTISCHE TIPS

GELD
De euro is de officiële munteenheid van Spanje. Er zijn voldoende geld-
uitgifteautomaten om geld te pinnen met je bankpas. Creditcards worden 
vrijwel overal geaccepteerd. In sommige winkels moet je je legitimeren.

GEZONDHEID
Zon
De zonnigste (en heetste) maanden 
zijn juli en augustus met gemiddeld 
11 zonuren per dag en temperatu-
ren rond 29 ºC. In welke maand je 
ook gaat, vermijd de felle middag-
zon en gebruik een zonnebrandcrè-
me met hoge beschermingsfactor.
Apotheek
Medicijnen, al dan niet op recept, 
zijn verkrijgbaar bij de farmàcias 
(apo theken), herkenbaar aan een 
groot groen kruis. Er zijn veel  medicijnen te koop die in andere landen 
alleen op recept verkrijgbaar zijn.
Veilig drinkwater
Water uit de kraan is vaak drinkbaar, maar kan veel chloor bevatten. Mine-
raalwater is vaak goedkoop en wordt met of zonder prik (con gaz of sin 
gaz) verkocht. Drink bij warm weer veel water.

VEILIGHEID
De Guardia Urbana houdt zich bezig met het verkeer en is herkenbaar 
aan marine- en lichtblauwe uniforms. De Mossos d’Escquadra, de lokale 
Catalaanse politie, houdt zich bezig met relletjes en is herkenbaar aan 
een marineblauw uniform met rode tressen. De zwaardere criminaliteit 
is het werkterrein van de Policia Nacional, die ook denuncias (aangiftes) 
aanneemt in geval van beroving.

Ter voorkoming van diefstal en ander leed: 
■	 	Draag niet meer contant geld bij je dan je nodig hebt.
■	 	Pas op voor zakkenrollers op markten, bij toeristische trekpleisters  

of andere drukke plekken.
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS
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