
De schoorstenen van Casa 
Milà, een ontwerp van 
architect Antoni Gaudí  

© R. Dirscherl/age fotostock

Welkom in 
Barcelona

 AANKOMST IN BARCELONA 3

 WAT U NIET MAG MISSEN 4

 HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN 6

 BARCELONA IN 3 DAGEN 8



De beroemde straatlantaarns aan de Passeig de Gràcia © B. Merle/Photononstop



AANKOMST IN BARCELONA

3

Met het vliegtuig
www.aena-aeropuertos.es - 
t 902 404 704
Luchthaven Barcelona-El Prat – 18 km 
ten zuidoosten van de stad. De meeste 
grote maatschappijen komen aan bij 
terminal T1.
Luchthaven van Gerona – 97 km ten 
noordoosten van Barcelona, gebruikt 
door prijsvechters als Ryanair.

VANAF DE LUCHTHAVEN 
BARCELONA-EL PRAT
Met de bus – www.aerobusbcn.com. De 
Aerobús rijdt naar de Plaça de Catalunya 
via de Plaça d’Espanya en de Plaça 
Universitat. Frequentie: elke 5-10 min. 
tussen 6.00 u en 1.00 u (luchthaven, T1 
en T2), 5.30 u en 0.30 u (Pl. Catalunya) - 
€ 5,90 H, € 10,20 H/T. Reken op 35 min.
Met de trein – Rijdt naar het station 
Barcelona Sants (18 min. reistijd) en 
de Passeig de Gràcia (26 min. reistijd). 
Vertrek bij Terminal 2 (pendeldienst 
vanaf T1) elke 30 min., van 5.42 u tot 
23.38 u (luchthaven), 5.13 u tot 23.14 u 
(Barcelona Sants) - € 4,10.

Met de taxi – Reken op € 25-35 op 
werkdagen, € 30-40 ‘s avonds, op za., 
zon- en feestd. en een supplement van 
€ 1 per bagagestuk.

VANAF DE LUCHTHAVEN VAN 
GERONA
Met de bus – Een bus van Ryanair 
brengt u in 1 ¼ uur tijd naar het bus-
station aan het Estació del Nord.
Met de metro – Het dichtstbijzijnde 
station is Arc del Triomf (L1, rode lijn). 
Voor het centrum, richting Hospital de 
Bellvitge: haltes Urquinaona, Catalunya 
of Universitat.

Met de trein
Station Barcelona Sants – Plaça dels 
Països Catalans - www.renfe.com of 
www.adif.es. Vanaf het station lopen 
twee metrolijnen: 
L3 (groene lijn) – Richting Trinitat Nova, 
stopt bij de Rambla (haltes Drassanes 
en Liceu), de Plaça de Catalunya en de 
haltes aan de Passeig de Gràcia en de 
Diagonal. 
L5 (blauwe lijn) – Richting Horta, door-
kruist L’Eixample, met haltes aan de 
Diagonal en de Sagrada Família.

Met de auto
Neem vanaf de autosnelweg AP7 de 
afslag naar het stadscentrum en volg 
de Meridiana, een brede avenue naar de 
Plaça de las Glòries Catalanes. Iets voor 
het plein leidt de Carrer Aragó rechts 
naar het centrum. Begin vanaf hier een 
parkeerplaats te zoeken. 
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www.tmb.cat
T ‘Openbaar vervoer’, blz. 17.
Barcelona Card – Geeft gratis 
toegang tot alle openbaar vervoer. 
T blz. 14.

BIJZONDER STADSVERVOER
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Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

Sagrada Famíliaaaa
Vouwkaart D1 - T blz. 66

Catedralaa
Vouwkaart DE4 - T blz. 30

Plaça Reialaa
Vouwkaart D5 - T blz. 57

Park Güellaa
Buiten de vouwkaart - T blz. 71 

WAT U NIET MAG MISSEN
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Barri Gòticaa
Vouwkaart DE4 - T blz. 30

Ramblaaa
Vouwkaart D4-6 - T blz. 50

Santa Maria del Maraa
Vouwkaart E4 - T blz. 46

Montjuïca en zijn musea:  
Fundació Miróaaa en Museu  
d’Art de Catalunyaaaa  
Vouwkaart A7-D8 - T blz. 85

Drassanesaa
Vouwkaart D6 - T blz. 73

Casa Batllóaaa
Vouwkaart C3 - T blz. 62
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Í De markt La Boqueria. Een wirwar 
van geuren en kleuren en een vrolijke 
sfeer: deze traditionele markt aan de 
Rambla is de ideale plek om aan een 
van de toonbanken te proeven van de 
producten die gebruikt worden in de 
typisch Catalaanse keuken.

Í La Barceloneta. Dit volkse stukje 
Barcelona tussen het strand en de 
haven wist te ontsnappen aan de 
grote bouwwoede. Wasgoed voor het 
raam en winkeltjes uit vervlogen tijden 
kenmerken deze oude visserswijk, waar 
u een plaatsje zoekt in de zon met een 
bord chipirones.

Í De Romeinse en Visigotische stad 
(Museu d’Història de la Ciutat). Een 
ongewoon bezoek dat u meevoert 
onder de Plaça del Rei, daar waar de 
stad tot stand kwam. Een onder-
grondse wandeling langs de overblijfse-
len van het Barcelona uit de Romeinse 
tijd en de resten van het bisschoppelijk 
complex van het Visigotische Barcelona. 
Terug bovengronds kunt u omhoog 
klimmen in de Mirador del Rei Marti.

Í De wijk Gràcia. Deze volkse en 
gezellige wijk is het vroegere bolwerk 
van de Catalaanse anarchisten. Nu vindt 
u er vooral heerlijke adressen voor een 
aperitief op een terras. Kies zelf de sfeer: 
de mooie Plaça de la Vila de Gràcia, de 
Plaça del Sol of de Plaça de la Virreina… 
En neem op 15 augustus beslist deel aan 
het Festa Major de Gràcia, een week 
lang feesten zoals alleen Catalanen dat 
kunnen: poëtische en maffe straatver-
sieringen, vuurspuwende duivels, reus-
achtige marionetten, sardane-dansers, 
wedstrijden van castellers…

Í De steegjes van El Born. Liefhebbers 
van winkelen en fans van geschiedenis 
zullen deze wijk in het hart dragen. 
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Het Palau de la Música Catalana

Í De modernistische daken van 
Casa Milà. Maak kennis met de 
droomwereld op deze verrassende 
terrassen, waar weelderige 
schoorstenen verrijzen bedekt met 
mozaïeken. Bij zonsondergang is 
het spektakel adembenemend!

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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Gezellige bars liggen zij aan zij met chi-
que winkels en middeleeuwse panden.

Í Een wandeling langs de kustlijn. 
Kuier langs de Rambla del Mar en door 
Port Vell, bewonder het uitzicht vanaf 
de Mirador de Colón, neem een duik in 
het water en geniet van de zon voor 
u de dag eindigt langs het strand met 
een aperitief in de hand.

Í Font Magica. Geniet ‘s avonds, 
wanneer het donker wordt, van het 
lichtspel en het waterballet van de 
magische fontein op Montjuïc: een 
kleurrijk spektakel!

Í El Poblenou. Wandel door deze 
wijk met industrieel verleden, om te 

genieten van de stad zonder hele 
horden toeristen om u heen. Ontdek de 
tot kunstenaarsateliers omgevormde 
fabrieken en de hedendaagse architec-
tuur van de nieuwe bouwwerken.

Í Concert in het Palau de la Música 
Catalana. De gevel met kleurrijke 
mozaïeken zet meteen de toon. De 
modernistische symfonie zet zich voort 
in de prachtige concertzaal, onder 
de schitterende omgekeerde koepel. 
Wanneer de muziek weerklinkt, lijkt 
de prachtige decoratie tot leven te 
komen... De emoties worden haast 
tastbaar: sluit de ogen, heel even maar, 
om te genieten van dit moment.

La Boqueria, een traditionele markt met typische, Catalaanse producten
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HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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Formaliteiten
Verplicht identiteitsbewijs – Voor 
inwoners van de EU is een geldige iden-
titeitskaart voldoende.

Met het vliegtuig
Vanaf alle grote Europese luchtha-
vens, waaronder Schiphol en Brussels 
Airport (Zaventem), zijn er dagelijks 
vluchten naar Barcelona. Maar ook 
vanaf kleinere vliegvelden kunt u naar 
de Catalaanse hoofdstad vliegen. In 
Nederland vanaf Eindhoven, Maastricht 
en Rotterdam, in België vanaf onder 
meer Charleroi. Om de geschiktste 
maatschappij en de gunstigste tarie-
ven te vinden, kunt u de reserverings-
sites op het internet raadplegen. Deze 
zijn te vinden door ‘vliegtickets’ in te 
tikken in Google.

REGULIERE MAATSCHAPPIJEN
Brussels Airlines – 3 vluchten 
per dag van Brussels Airport naar 
Barcelona, tussen 6.25 u en 18.40 u. 
Retourvluchten Barcelona-Brussel: 
3 vluchten per dag (tussen 9.10 u en 
21.25 u). Vliegtijd ongeveer 2 ¼ uur. 
Inlichtingen: Customer Contact  
Centre - t 0032 (0)2 723 23 62 -  
www.brusselsairlines.com.
KLM – KLM vliegt dagelijks 5 maal van 
Amsterdam Schiphol naar Barcelona, 
tussen 8.10 u en 20.35 u. (5 retours uit 
Barcelona tussen 6.20 u en 19.40 u), de 
vliegtijd bedraagt ongeveer 2 1/5 uur.
Inlichtingen: KLM Service centre - 
t 0031 (0)20 474 77 47 -  
www.klm.com.

Iberia – De Spaanse maatschappij 
vliegt dagelijks vanaf Brussels Airport 
en Amsterdam Schiphol naar Barcelona, 
en vice versa. 
Inlichtingen:
In België – Louizalaan 54 -  
1050 Brussel - t 0032 (0)2 548  
94 91 - www.iberia.com/be;
In Nederland – Stadhouderskade 2 - 
1054 ES Amsterdam - t 0031 (0)20 
589 15 21 - www.iberia.com/nl

PRIJSVECHTERS
Ryanair – Zonder twijfel de interessant-
ste tarieven. De vluchten komen aan in 
Barcelona-El Prat of Gerona (97 km van 
Barcelona) - www.ryanair.com.
Vueling– deze vliegmaatschappij uit 
Barcelona verzorgt vluchten van en 
naar Brussels Airport en Amsterdam 
Schiphol - www.vueling.es.

Met de trein
Vanuit Nederland of België duurt de 
treinreis naar Barcelona Sants 12 
tot 16 uur – wel erg lang voor een 
weekendje weg! Wie de reis op zichzelf 
echter als een aantrekkelijk uitje 
beschouwt, doet er het best aan eerst 
naar Parijs te sporen. Sinds 2014 ver-
bindt een hogesnelheidslijn Parijs-Gare 
de Lyon met Barcelone-Sants in 6 uur 
en 19 minuten. Dienstregeling,  
prijzen en reserveringen voor het  
internationale treinverkeer in Europa:  
www.tgv-europe.com.

Met de auto
Niet aan te raden! Komt u toch met de 
auto, zoek dan zo snel mogelijk een 

DE REIS VOORBEREIDEN
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parkeerplaats (bij voorkeur bewaakt) 
en reis verder met de metro. Een ver-
licht bord met Libre geeft aan of er  
nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
De tarieven variëren sterk, maar het 
blijft altijd goedkoper dan een wegge-
sleepte auto!

Geldzaken
Betalen – Hoewel creditcards hier 
minder algemeen zijn dan bijvoorbeeld 
in Frankrijk, kunt u er in het merendeel 
van de winkels, restaurants (van een 
zeker niveau) en hotels mee betalen. In 
pensions en hostels is dat minder zeker.
Geldautomaten – In het centrum en  
de toeristische zones zijn talrijke geld-
automaten te vinden.

Seizoenen en klimaat
Zomer – Het kan in de zomer zeer 
warm zijn in Barcelona, en soms heel 
drukkend als er onweer dreigt.
Winter – Wat de temperatuur betreft, 
is de winter in Barcelona niet onaan-
genaam, maar houd wel rekening met 
regenachtig weer.
Lente – Een wisselvallig seizoen, maar 
meestal redelijk zonnig; april en begin 
mei zijn ideaal voor een verblijf in 
Barcelona.
Herfst – De herfst is soms regenachtig, 
met ware wolkbreuken.

Toeristische informatie

VOOR HET VERTREK
– In België: Spaanse Dienst voor 
Toerisme - Koningsstraat 97, 1000 
Brussel - t 0032 (0)2 280 19 26 - 
www.tourspain.be.

– In Nederland: Spaans Bureau voor 
Vreemdelingenverkeer - Laan van 
Meerdervoort 8-A, 2517 AJ Den Haag 
- t 0031 (0)70 346 59 00 -  
www.spain.info.

TER PLAATSE
Bureaus voor Toerisme in Barcelona - 
t 932 853 834 (hotelreserv., infor-
matie…) - www.barcelonaturisme.
com (informatie over manifestaties, 
toeristenpassen en logies).
Catalunya – Pl. de Catalunya 17  
(kelderverdieping, kant Corte Inglés) - 
8.30-20.30 u. Heel volledig. Vaak heel 
druk. Vermijd de spitsuren. Kan zorgen 
voor uw overnachting. 
Sant Jaume – De la Ciutat 2 - ma.-vr. 
8.30-20.30 u, za. 9.00-19.00 u, 
zon- en feestd. 9.00-14.00 u. 
Overnachtingsmogelijkheden en aller-
hande informatie.
Estació de Sants – Pl. dels Països 
Catalans (stationshal) - dag. 
8.00-20.00 u.
Rambla – Rambla dels Estudis 115 -  
dag. 8.30-20.30 u.
Informatiekiosken – Pl. d’Espanya, 
Sagrada Família, Mirador de Colom en 
andere drukke locaties. Telkens gesl. op 
1 jan. en 25 dec.
Turisme de Catalunya – Palau Robert, 
pg. de Gràcia 107 - t 934 849 500 - 
ma.-za. 10.00-20.00 u, zon- en feestd. 
10.00-14.30 u - www.gencat.cat/
temes/cat/turisme.htm - voor uitstap-
jes buiten de stad.

ANDERE WEBSITES
www.catalunya.com – Gaat uit van de 
Generalitat de Catalunya.
www.bcn.cat (in het Spaans en 
het Engels) – Gaat uit van de stad 
Barcelona.
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PRAKTISCHE INFO
Bezichtigingen
Drie kaarten die bij het Toeristenbureau 
te koop zijn, geven recht op verschil-
lende kortingen.
Barcelona Card – www.barcelona 
card.org - geldig gedurende 3 d. (€ 45), 
4 d. (€ 55) of 5 d. (€ 60). De kaart geeft 
gratis toegang tot al het openbaar 
vervoer in Barcelona (ook naar de lucht-
haven), en tot sommige musea.
La Ruta del modernisme – www.
rutadelmodernisme.com. Een kleine 
gids met routekaart, die langs de 
modernistische monumenten en musea 
van Barcelona voert. De gids geeft 
recht op gereduceerde entreeprijzen. 
Tarief: € 12; + € 5 (-18 jaar gratis) voor 
personen die de houder van deze gids 
vergezellen. Geldigheid: één jaar.

Arqueoticket – Geeft toegang tot de 
vijf musea met een archeologische col-
lectie (€ 13,50, één jaar geldig, te koop 
bij elk van de musea).

Consulaten
België – Gran Via de les Corts Cata-
lanes 680, àtic 2 - t 934 677 080 - 
spain.diplomatie.belgium.be - ma.-vr. 
9.00-13.00 u.
Nederlands honorair consulaat – 
Edificio Prisma - Avenida Diagonal 611 -  
info@hcbcn.net. Bezoek alleen mogelijk 
na afspraak via de ambassade in 
Madrid (t 913 537 500 - 24/24, 7/7 
bereikbaar - mad@minbuza.nl).

Corrida
Het verbod op stierengevechten 
werd door het Catalaanse Parlement 
goedgekeurd op 28 juli 2010 na een 
hevig debat dat tien jaar voortsleepte. 
Na de Canarische Eilanden in 1991 is 
Catalonië de tweede Spaanse regio die 
dit spektakel uitbant. De arena aan de 
Plaça Braus Monumental (Gran Via de 
les Corts Catalanes -  Monumental) 
zette zijn activiteiten verder tot  
1 januari 2012, waarna hij een andere 
bestemming kreeg.

Elektriciteit
De netspanning bedraagt 220 volt, 
zoals overal binnen de Europese Unie.

Feestdagen
1 januari – Cap d’any (Nieuwjaar).
6 januari – Driekoningen.

La Ruta del modernisme leidt u langs de modernistische monumenten en musea van Barcelona.  
De gevel van Casa Battló. © fotojanis/Shutterstock.com

Internationaal 
noodnummer – 112
Medische hulp – 061
Apotheek met wachtdienst –  
www.farmaguia.net
Politie – 091
Verloren voorwerpen – 010
Verlies bankpas: 
– Belgische reizigers, alle kaarten: 
t 0032 (0)70 344 344
– Nederlandse reizigers: alle 
creditcards: t 0031 (0)88 3855 
372 (Bankpassen Meldcentrale)

NOODNUMMERS
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La Ruta del modernisme leidt u langs de modernistische monumenten en musea van Barcelona.  
De gevel van Casa Battló. © fotojanis/Shutterstock.com
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Catedral Santa Eulàlia aa
Detailkaart blz. 31 en 39 – t 933 428 
262 - www.catedralbcn.org - j - 
bezichtigingen ma.-za. 13.00-17.30 u, 
zo. 14.00-17.00 u - € 6 (terras + Cor). 
Gratis toegang tijdens de erediensten: 
8.00-12.45 u, 17.45-19.00 u.
De oudste resten van de kathedraal, 
of 'Seu', gewijd aan de heilige Eulalia, 
patrones van de stad, werden onder 
de Carrer dels Comtes gevonden. Deze 
vroegste kathedraal, half verwoest 
tijdens de invasie van Almanzor (985), 
kreeg in de 11de eeuw een romaanse 
opvolger. Het huidige gebouw werd 
vanaf het eind van de 13de eeuw, tij-
dens het bewind van Jaume (Jacobus) II,  
op het terrein naast de romaanse kerk 

opgetrokken en in 1450 voltooid.
De voorgevel en toren zijn recent 
(19de eeuw), maar gebouwd naar 
het gotische ontwerp dat meester 
Charles Galtès, of Carli, uit Rouen in 
1408 maakte, hetgeen de zeer Franse 
versiering met knoppen, puntgevels en 
pinakels verklaart.
Interieura – De drie schepen zijn 
gebouwd in zuiver Catalaans-gotische 
stijl. De ranke en slanke pilaren leveren 
een opmerkelijk ruimtelijk beeld op, 
dat nog sterker wordt door het ijle en 
indirecte licht van de lantaarn, die niet, 
zoals gebruikelijk, boven de viering is 
geplaatst, maar boven de ingang van 
het heiligdom.
De Capella del Santíssim (kapel van 
het Heilig Sacrament), rechts naast 

Met haar wirwar van straatjes in het hart van de stad is de Barri Gòtic een van 
de levendigste wijken van Barcelona. Hoewel de wijk gotisch wordt genoemd 
vanwege de gebouwen uit de 13de, 14de en 15de eeuw, is zij eigenlijk veel 
ouder, met onder meer resten uit de Romeinse periode (4de eeuw). In de loop 
van de 19de eeuw werden de zwaarst beschadigde monumenten zorgvuldig 
gerestaureerd, waardoor de wijk haar elegante allure verkreeg. De voetgan-
gersavenue Portal de l’Àngel, die vanaf de Plaça de Catalunya de Barri Gòtic in 
loopt, en de straten rond de Carrer de Portaferrissa, die de verbinding vormen 
met de Rambla, behoren tot de drukste winkelstraten van de stad.

3 Bereikbaarheid:  Catalunya (L1, L3), om vervolgens via Av. del Portal de l’Àngel 
naar Plaça Nova en de kathedraal te lopen; of  Jaume I op de Via Laietana.
Detailkaarten van de wijk blz. 31 en 39. Uitneembare vouwkaart DE4.
3 Aanrader: Besteed een dag aan het slenteren door de straatjes van deze wijk, 
waar u hoogstwaarschijnlijk nog eens naartoe wilt...

BARRI GÒTICaa 
EN CIUTAT VELLAaa
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de hoofdingang, is de voormalige kapit-
telzaal, overdekt met een octagonaal 
stergewelf. De kapel uit 1400 werd in 
de 17de eeuw verbouwd om onderdak 
te bieden aan het grafmonument van 
de H. Olegarius. Het crucifix Christus 
van Lepanto (15de eeuw) in de kapel 
stond volgens de overlevering op 
de voorsteven van de galei van Don 
Juan van Oostenrijk, tijdens de slag 
bij Lepanto (1571). In de kapel van de 
heiligen Cosmas en Damianus (1) is een 
gotisch retabel van Bernat Martorell  
te bewonderen.
De vierde kapel (2) bevat het graf van 
Raimundo de Peñafort (14de eeuw), 
een van de meest geëerde domini-
caanse heiligen van de streek.
Koorafsluiting – De crypte van de 
H. Eulaliaa onder het hoofdaltaar 
wordt overdekt door een laag, geribd 
gewelf. Let op het interessante beeld-
houwwerk van het bordes dat naar 
de kapel voert. De prachtige albasten 
sarcofaag van de heilige werd in de 
14de eeuw door Toscaanse kunste-
naars vervaardigd. Rechts van het 
presbyterium zijn tegen een muur de 
grafmonumenten (3) van de stichters 
van de romaanse kathedraal te zien: 
Ramón Berenguer I en zijn echtgenote 
Almodis.
In de kapellen van de kooromgang zijn 
gotische en barokke altaarstukken te 
zien, waaronder een meesterwerk, de 
Transfiguratiea van Bernat Martorell, 
een klassiek werk van de Catalaanse 
schilderkunst.
Het monumentale orgel vindt u boven 
de ingang van Sant lu (H. Ivo) in het 
oostelijke dwarsschip.
Terras – Per lift bereikbaar vanuit een 
kapel van de kooromgang (4) - feestd. 

gesl. - € 3 - zelfde openingstijden als 
de kathedraal. Metalen loopbruggen 
tussen de imposante silhouetten van 
de torens en de lantaarn van de kathe-
draal vormen een uniek wandelpad met 
schitterende vergezichtenaa over de 
smalle straten van de oude stad, de 
brede boulevards van L'Eixample en de 
heuvel van Montjuïc, van de kust aan 
de ene, tot de Serra de Collserola aan de 
andere kant.
Coraa – Gesl. zon- en feestd. - € 3 -  
zelfde openingstijden als de kathe-
draal. Zoals bij veel Spaanse kathedra-
len, wordt de diepte van het hoofdschip 
geblokkeerd door het koor, afgesloten 
met fijnzinnig bewerkte gotische 
muren. Het polychrome koorgestoelte 
bestaat uit een dubbele rij. De rijkver-
sierde rugleuningen van de bovenste 
zetels (eind 14de eeuw) hebben minu-
tieus bewerkte sierspitsen. De lagere 
zetels stammen uit het midden van  
de 15de eeuw.
Ter gelegenheid van een vergadering 
van de orde van het Gulden Vlies wer-
den de rugleuningen in 1519 door Juan 
de Borgoña beschilderd met de wapen-
schilden van alle ridders. Zo ontstond 
een van de opmerkelijkste heraldische 
verzamelingen van Europa. Let ook op 
de verfijnde en humoristische voor-
stellingen die de misericorden van de 
koorbanken sieren. De bisschopszetel 
(trona) naast het koor is bereikbaar  
via een stenen trap met smeedijzeren 
sierwerk: een balustrade met lelie-
motief en een poort. De achthoekige, 
houten preekstoel is rijk versierd met 
gesneden figuren.
Het trascora (achterzijde van het 
koor) van wit marmer is een werk van 
Bartolomé Ordóñez (na diens dood 
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voltooid door Pierre Villar). De bas- 
reliëfs verbeelden het martelaarschap 
van de maagd Eulalia, de heilige wier 
cultus in de 4de eeuw ontstond.

In de linkerzijbeuk bevindt zich de 
Kapel van de Maagd van Montserrat 
(5), patrones van Catalonië en 
bekend onder de naam La Moreneta 
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UIT ETEN
De eettijden wijken in Barcelona iets 
af: de lunch begint rond 14.00 u en 
het diner vanaf 21.00 u, hoewel de 
toeristenrestaurants hun openingstijden 
vaak aanpassen aan wat in noordelijkere 
streken gebruikelijk is. Er is echter een 
uitstekende oplossing voor het lange 
wachten: de tapas die staande aan de 
bar of gewoon op straat worden genut-
tigd, in combinatie met een drankje.
w Goed om te weten – De meeste 
restaurants, ook de gastronomische, 
serveren 's middags een volledig menu 
tegen voordelige prijzen (tussen € 8 en 
€ 16 volgens het etablissement).
T Voor meer praktische inlichtingen, zie 
het hoofdstuk ‘Bestemming Barcelona’, 
blz. 21. Het hoofdstuk ‘Meer weten over 
Barcelona’ gaat dieper in op de bijzon-
derheden van de Catalaanse gastrono-
mie, blz. 149. Zie ook het hoofdstuk ‘Iets 
drinken’, blz. 113, voor een selectie van 
tapasbars in de stad.
T Onderstaande adressen vindt u terug 
op de uitneembare vouwkaart aan de 
binnenzijde van het omslag; zoek het 
overeenkomstige nummer (bv. ā). De 
aanwijzingen in het rood verwijzen even-
eens naar deze kaart. Sommige adressen 
staan ook aangeduid op de detailkaarten 
van de verschillende wijken.

Barri Gòtic - Ciutat Vella

Detailkaart blz. 31 en 39

MINDER DAN € 15
y İ La Cerería – E5 - Baixada de 
Sant Miquel -  Liceu - t 933 018 510 - 

13.00-23.00 u (zo. 18.00 u), ma. gesl.  
In een voormalige kaarsenfabriek 
werd een sfeervolle vegetarische 
kantine ondergebracht, waarvan het 
interieur het midden houdt tussen 
een inventieve tweedehandsdecoratie 
en een Zuid-Amerikaanse winkel met 
strijkinstrumenten. Ruime porties voor 
minder dan € 10.
ĵ Bliss – E5 - Pl. de Sant Just 4 - 

 Jaume I - t 932 681 022 - ma.-vr. 
9.00-22.30 u, za.-zo. 10.00-22.30 u. 
Schitterend gelegen op een klein 
verkeersvrij pleintje. Dit café annex 
theehuis serveert eenvoudige en verse 
vegetarische gerechten. Quiche-salade 
of lasagna-salade voor minder dan 
€ 10, volledig menu voor € 15.

TUSSEN € 30 EN € 40
Ģ El Pintor – D5 - Sant Honorat 7 - 

 Jaume I - t 933 014 065 - www.
gruptravi.com - L - 13.00-16.00 u, 
19.30-23.30 u. Gevarieerde Catalaanse 
keuken in een rustieke sfeer van een 
voormalig schildersatelier, met balken-
plafond en ruwhouten betimmering. 
Zeer aangenaam.

El Born - La Ribera

Detailkaart blz. 39 en 45

MINDER DAN € 15
ō La Fábrica – E4 - Pl. de la Llana 15 -  

 Jaume I - t 931 240 410 - www.
lafabrica-bcn.com - 11.00-23.30 u. 
Ideaal voor een hap uit het vuistje. Dit 
winkeltje met Argentijnse empana-
das serveert heerlijke flapjes gevuld 
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met vlees of groenten. Ruime keuze. 
Formules empanadas + drankje vanaf 
€ 4,50, € 18 voor 12.
Ń Bacoa Kiosko – E5 - Marquès de 
l'Argentera 1 -  Barceloneta - t 933 
107 313 - www.bacoa.es - 13.00-
1.00 u. Biologisch vlees, uiterst verse en 
gevarieerde bijgerechten, fusionsausen: 
de burger stijgt in aanzien! Hier geniet 
u voor een zacht prijsje (minder dan  
€ 10 met bijgerecht).
Ŏ La Báscula – E4 - Flassaders 30 -  

 Jaume I - t 933 199 866. Biologisch 
en vegetarisch restaurant onder-
gebracht in een voormalige choco-
ladefabriek. Het maakt deel uit van 
een coöperatie en is ingericht met 
tweedehandsmeubelen. De keuken 
laat zich inspireren door invloeden van 
over de hele wereld, Catalaans, oosters, 
Aziatisch... Lekker en serene sfeer.

VANAF € 15
Ł Cal Pep – E4 - Pl. de les Olles 8 - 

 Barceloneta - t 933 107 961 -  
www.calpep.com - 13.00-15.45 u, 
19.30-23.30 u, gesl. zon- en feestd. en 
ma.middag. Het interieur is niets spe-
ciaals, maar de keuken is een geslaagd 
huwelijk tussen mediterrane  
gerechten en tapas, op basis van  
het marktaanbod.
y ł Le Cucine Mandarosso – D4 -  
Verdaguer i Callís 4 -  Urquinaona - 
t 932 690 780 - www.lecucineman 
darosso.com - di.-zo. 13.30-16.00 u (zo. 
16.30 u) en 21.00-24.00 u, ma. gesl. 
Net een oude kruidenierswinkel uit 
de jaren 1950, met een voorraad wijn 
en snoepjespotten. Op het bord een 
lekkere, eenvoudige, Italiaanse keuken. 
Interessante lunchformule voor € 11.

ŏ Casa Delfín – E4 - Pg del Born 36 -  
 Jaume I of Barceloneta - t 933 195 

088 - ma.-vr. 8.00-24.00 u, za.-zo. 9.00-
1.00 u. Het is moeilijk kiezen tussen 
het aangename terras tegenover de 
Mercat del Born, en de oude eetzaal 
met houtwerk, spiegels en een muur 
met verlichte flessen. Verse Catalaanse 
gerechten. Proef de tapas of de suquet 
de pescado, een traditionele visragout.
Ĵ El Nou Celler – E4 - Princesa 16 - 

 Jaume I - t 933 104 773 - ma.-vr. 
9.00-23.30 u, za. 10.00-23.30 u, zo. 
gesl. In deze gezellige taverne kan de 
hele dag gegeten worden. Neem bij 
voorkeur een ruimhartige en smakelijke 
dagschotel of de paella van het huis. 
Lunchmenu voor € 12.
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Plaça Reial, in de Barri Gòtic
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MEER WETEN OVER BARCELONA

Romeinen en Visigoten
De Romeinen hebben in Barcelona 
enkele sporen achtergelaten: een paar 
fragmenten van de muur (4de eeuw,  
T blz. 41), de gevel van een aan 
Augustus gewijde tempel, en bovenal 
de resten van de oude stad die onder de 
Plaça del Rei werden teruggevonden en 
die zichtbaar zijn gemaakt in het Museu 
d’Història de la Ciutat (T blz. 38), naast 
een basiliek uit de Visigotische periode. 
De Visigotische kunst wordt gekenmerkt 
door hoefijzervormige bogen en bas-re-
liëfs met geometrische motieven, cirkels 
en sterren, die op sommige kerken te 
zien zijn, bijvoorbeeld Sant Pau del 
Camp (T blz. 56).

Romaanse pracht
De Catalaans-romaanse kunst komt 
in de 11de eeuw op, tegelijk met het 
ontstaan van de streek. Ze is met recht 
vermaard, hoewel Barcelona nog maar 
weinig voorbeelden van romaanse archi-
tectuur bezit, omdat de meeste kerken 
in de gotiek werden verbouwd. Behalve 
Sant Pau del Camp moet de prachtige 
kloostergang van Sant Cugat del Vallès 
(T blz. 101) worden genoemd.
Naast schaarse bouwkundige sporen, 
bezit Barcelona echter een romaanse 
schatkamer die niemand mag mis-
sen: het Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (T blz. 87) met zijn schit-
terende muurschilderingen, altaarpa-
nelen en sculpturen die grotendeels uit 
kerken in de Pyreneeën afkomstig zijn 

(apsisschilderingen uit Sant Climent en 
Santa Maria de Taüll, uit de Boívallei, 
Santa Maria d’Àneu, Seu d’Urgell enz.)

Het gotische hoogtepunt
De gotiek verschijnt in Barcelona als 
het koninkrijk Aragón zijn hoogtepunt 
beleeft en een van de mediterrane 
grootmachten is geworden. Het is 
de tijd waarin de stedelijke burgerij 
steeds rijker en invloedrijker wordt. De 
bouwkoorts maakt zich meester van 
de stad; kerken en kathedralen worden 
verbouwd, koninklijke paleizen, statige 
herenhuizen, hospitalen en openbare 
gebouwen neergezet. Barcelona bezit 
een schitterende gotische erfenis, en het 
centrum van de stad, waar de meeste 
van deze gebouwen staan, kreeg de 
naam Barri Gòtic (gotische wijk).

ARCHITECTUUR
De Catalaanse gotiek, aansluitend bij 
de mediterrane stijl, wordt gekenmerkt 
door pure lijnen en een gevoel voor 
verhoudingen, met een voorkeur voor 
ruimtelijkheid boven verhevenheid. 
Van de religieuze gebouwen moe-
ten uiteraard de kathedraal, de kerk 
Santa Maria del Pi, het klooster van 
Pedralbes, en bovenal de kerk Santa 
Maria del Mar worden genoemd, de 
‘kathedraal van de zee’ met haar onver-
gelijkelijk harmonische verhoudingen 
en perfecte eenheid van stijl, dankzij 
de onbegrijpelijke snelheid waarmee ze 
werd voltooid.
De wereldlijke architectuur telt niet 
minder mee met het Palau Reial Major, 

KUNST EN ARCHITECTUUR

De basiliek Santa Maria del Mar: perfecte eenheid van stijl © M1G. Therin-Weise/age fotostock
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De basiliek Santa Maria del Mar: perfecte eenheid van stijl © M1G. Therin-Weise/age fotostock
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