knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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POBLE-SEC & MONTJUïC

POBLE-SEC & MONTJUïC
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Hotel Brummell
Bar Seco
MUHBA Refugi 307
Terraza Martinez
Jardins Mossèn Costa i Llobera
Camí del Mar
Castell de Montjuïc
Sala Montjuïc
La Caseta del Migdia
Piscina Municipal de Montjuïc
Telefèric
Fundació Joan Miró
Botiga de Fundació Miró
Palauet Albéniz + Jardins Joan Maragall
Museu Etnòlogic
Museu Olímpic i d'Esport Joan Antoni Samaranch
Jardí Botànic
Cementeri de Montjuïc
Anella Olímpica
Poble Espanyol
Pavelló Alemany de Barcelona
CaixaForum
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Font Màgica
Las Arenas
Pakta
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Festival Grec
Xemei
Can Margarit
El Sortidor
Carrer Blai
La Bella Napoli
Quimet y Quimet
Elche
Apolo Store
Gran Bodega Saltó

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 17.10 km)

poble-sec & montjuïc

Begin bij Hotel Brummell 1 en loop via Bar Seco 2 richting de ondergrondse schuilkelder

OVER DE ROUTE

rechtdoor en ga rechts 4 en 5 . Loop terug en kies bij de rotonde nu voor de Avinguda

Deze wandeling brengt je langs de vele highlights op de stadsheuvel de Montjuïc, waar je aan
de drukte kunt ontsnappen. Ook kom je langs culinaire aanraders.

DE WIJKEN

3 . Ga aan het einde van de straat de heuvel op via Passeig de Miramar. Ga op de rotonde

Miramar. Zodra je kunt, ga je links de berg op 6 . Volg de weg tot aan het kasteel 7

8 en

La Caseta del Migdia 9 . Loop via het kasteel en de Carrer Doctor i Font Quer en Carrer dels
Tarongers bergafwaarts. Je komt uit bij het zwembad 10 en het station van de Telefèric 11 .

Poble-sec is een van de minst toeristische buurten grenzend aan het oude centrum van
Barcelona. De buurt dateert uit de negentiende eeuw, toen Barcelona's stadsmuren werden
afgebroken en de eerste uitbreiding plaatsvond. De stad had behoefte aan betaalbare
arbeiderswoningen vanwege de rappe industrialisatie en de voet van de Montjuïc was

Ga verder via de Carrer de l'Estadi 12 13 Voor het paleis en het etnologisch museum ga je

hiervoor een uitstekende plek. Tegenwoordig wonen hier nog altijd veel locals, maar ook
immigranten uit met name Pakistan en de Dominicaanse Republiek. Daarnaast kiezen veel
studenten voor de wijk, omdat de huren er lager liggen dan in veel andere buurten in de stad.

nu een heel stuk (!) lopen, totdat de Passeig Olímpic overgaat in de Carrer del Foc en je links

rechts op de Passeig de Santa Madrona 14 15 of loop door 16 . Neem de
Passeig Olímpic voor de botanische tuin 17 . Als je de begraafplaats 18 wilt bezoeken moet je

de C/dels Ferrocarrils Catalans in kunt. Voor de Anella Olímpica 19 kun op de Passeig
Olímpic doorlopen tot deze overgaat in de Carrer l'Estadi. Volg de weg weer bergafwaarts 20

Grote toeristische highlights ontbreken, maar het culinaire aanbod maakt dat meer dan goed.
Leuke bijkomstigheid is dat de horecaprijzen hier ook laag liggen. In het verleden was Poble-

21 22 . Je komt uit bij de Avinguda de la Reina Maria Cristina. Voor het MNAC 23 ga je rechts.

sec vooral bekend vanwege de Paral.lel, de grote verkeersader die ooit het domein was van
theaters, cabaret en burleske. Nog altijd kun je hier op verschillende plekken goed de
bloemetjes buitenzetten: verschillende oude theaters zijn tegenwoordig populaire danszalen.

Hier vindt ook de fonteinshow plaats 24 . Ga links voor de oude stierenarena Las Arenas 25 .

De Montjuïc is de heuvel die de Catalaanse hoofdstad in het zuiden begrenst. De berg is
populair bij toeristen, maar vanwege de omvang is het er nooit erg druk. Op de heuvel staan

Volg de Passeig de l'Exposición voor een goed restaurant 29 of ga daarna meteen links, neem

verschillende bezienswaardigheden en je bent er zo een dag zoet. Zo vind je er de Olympische
ring, waar in 1992 de Zomerspelen grotendeels plaats vonden. Daarnaast zijn er highlights te
vinden die werden opgetrokken ter gelegenheid van de Wereldexpositie die hier in 1929 werd
gehouden, zoals het Palau Nacional. Ook de vele tuinen zijn de moeite waard en datzelfde
geldt voor de begraafplaats en de kunstmusea Fundació Joan Miró en CaixaForum.

WEINIG TIJD

Fundació Miró + Castell de Montjuïc + Cementeri de Montjuïc + MNAC + CaixaForum

Neem daarna de Avinguda del Paral.lel en ga rechts op de Carrer de Lleida voor Pakta 26 .
Vervolg de straat en ga naar het archeologisch museum 27 rechts voor het Festival Grec 28 .

de eerste links, rechts, links en weer rechts tot aan de Carrer de la Concòrdia 30 . Loop door
en sla rechts de Carrer d'Elkano in. De derde straat ga je weer rechts zodat je uitkomt bij nog
een leuk restaurant 31 . Verlaat het plein via de Carrer de Magalhães ga je links de Carrer de
Tapioles in en dan nog een keer links voor Carrer Blai 32 . Ga rechts op de Carrer de Margarit
voor lekkere pizza's 33 . Loop de straat uit tot aan Avinguda de Paral.lel en ga rechts en de
tweede straat opnieuw rechts voor exclusieve hapjes en drankjes 34 . Loop terug en ga via het
plein naar de Carrer de Vila i Vilà voor 35 en ga op Carrer Nou de la Rambla rechts voor Apolo
Store 36 . Neem de straat naar links en ga op Carrer de Blesa rechts voor een lekker wijntje
37 .

1 HOTEL BRUMMELL - ETEN & DRINKEN

In dit boetiekhotel voor hipsters kun je ook als je er niet overnacht prima ontbijten, brunchen
of een kop koffie drinken. Hotel Brummell is gedecoreerd door twintig jonge Zweedse
designers en heeft een echte Scandinavische look. Ook heerlijk: de verse bloemen en de
patio. De chef van het bijbehorende restaurant The Box Social is van Australische afkomst en
bereidt gerechten met mediterrane inslag.
carrer nou de la rambla 174, www.hotelbrummell.com, +34(93)125-8622, ma-vr 8.00-11.00,
ma-za 19.30-22.30, za-zo 12.00-16.00, €15 (menu), Metro L3 Paral.lel
2 BAR SECO - ETEN & DRINKEN

Bar Seco is een fijn adresje om te ontbijten (in de zon), te lunchen of 's avonds een hapje te
eten. Een gezellige zaak met retro uitstraling en terras aan de overkant. Let op: als je buiten
plaatsneemt, zul je zelf binnen moeten bestellen en je bestelling ook zelf mee naar buiten
moeten nemen. Op de kaart: slow food bereidt met ecologische producten die direct van de
boer komen.
passeig del montjuic 74, www.bar-seco.com, +34(93)329-6374, di-do 10.00-16.00 &
19.30-1.00, vr-za 10.00-16.00 & 19.30-2.00, zo 10.00-17.00, €10, Metro L3 Paral.lel
3 MUHBA REFUGI 307 - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Slechts enkele van de schuilkelders die in Barcelona werden gebouwd om burgers in
veiligheid te brengen tijdens de Spaanse Burgeroorlog in de jaren dertig van de vorige eeuw,
zijn bewaard gebleven. Eén daarvan, Refugi 307, werd uitgegraven met hulp van de
wijkbewoners van Poble-sec en is opengesteld voor publiek. Het ondergrondse netwerk
bestaat uit vierhonderd meter tunnel en is deel van het historisch museum van de stad, maar
kan apart bezocht worden tijdens een rondleiding.
carrer nou de la rambla 175, museuhistoria.bcn.cat/es/node/370, +34(93)256-2100,
Rondleiding zo 10.30 (Engels), € 3,40, Metro L3 Paral.lel
4 TERRAZA MARTINEZ - ETEN & DRINKEN

Tegen de flanken van de heuvel de Montjuïc en met uitzicht op de haven en de zee, ligt het
trendy restaurant Terraza Martinez. Hier eet je rijst of paella en drink je vermout op het
fantastische terras. Misschien wel het allerbeste terras van de stad. De prijzen liggen er hoger
dan bij veel andere eetgelegenheden in de stad, maar de gerechten zijn er goed en de
bediening uitstekend. Het menu is een aanrader.
carretera de miramar 38, martinezbarcelona.com, +34(93)106-6052, ma-zo 13.00-2.00, €35
(menu), Bus 21 of 150
5 JARDINS MOSSèN COSTA I LLOBERA - LEUK OM TE DOEN

De cactustuin Jardins Mossèn Costa i Llobera is niet massaal door toeristen ontdekt, maar
wel een echte aanrader. De tuin werd geopend in 1970. Een mooie plek voor een wandeling

Deze route is van preview
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tussen bijzondere cactussoorten uit de hele wereld. Onderweg heb je uitzicht op de
cruiseterminal en op zee. Kortom, je kijkt je ogen uit.
carretera de miramar 1, dagelijks 1 nov - 31 maa 10.00 - 19.00, 1 apr - 31 okt 10.00-21.00,
Gratis, Bus 21 of 150
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6 CAMí DEL MAR - LEUK OM TE DOEN

Zoals de naam Camí del Mar (Pad van de Zee) al suggereert, leidt deze weg je langs zee.
Onderweg kom je langs het kasteel en verschillende uitkijkpunten over de stad. Een
bijzondere route, waar je doorgaans niet al te veel mensen tegenkomt. Tip: loop door tot La
Caseta del Migdia, de perfecte plek voor een drankje of een lunch van de barbecue.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

camí del mar,
7 CASTELL DE MONTJUïC - LEUK OM TE DOEN

NAME

Boven op de heuvel de Montjuïc staat het oude fort Castell de Montjuïc, dat in de zeventiende
eeuw werd gebouwd ter verdediging van de Catalaanse hoofdstad. De locatie was niet

Annebeth Vis
Photography

toevallig: vanaf dit punt kun je bijna 360 graden uitkijken over de stad. Je kunt het kasteel
bezoeken of een wandeling maken in de directe omgeving. 's Zomers is de kasteeltuin het
toneel van een populaire openluchtbioscoop.

Ilse Ouwens, Duncan

carretera de montjuïc 66, ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca, +34(93)256-4445,
dagelijks nov-maa 10.00-18.00, apr-okt 10.00-20.00, € 5, Bus 150 of Telefèric de Montjuïc
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de Fey, Nancy Lee
LAATSTE UPDATE

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 SALA MONTJUïC - LEUK OM TE DOEN

Een van de populairste activiteiten in de zomermaanden in Barcelona is de openluchtbioscoop
Sala Montjuïc. Op de website check je welke film er draait en kun je vast kaarten bestellen.
Neem een kleedje mee om op te zitten of huur ter plekke een ligstoel en vergeet niet iets te
eten mee te brengen. De avonden beginnen met een concert en daarna volgt de voorstelling.
Het kan er, zelfs midden in de zomer, afkoelen 's avonds.
carretera de montjuïc 666, salamontjuic.org, +34(93)302-3553, ma, wo, vr 8.30, € 6,50, Bus
150 of Telefèric de Montjuïc

LOCAL

NAME

ANNEBETH VIS

9 LA CASETA DEL MIGDIA - ETEN & DRINKEN

Een idyllische plek voor een drankje, een lunch of een gezellige avond. Hier zit je, ver van de

Woont niet alleen in de stad, maar leeft er. Is van huis uit
journalist, historica en nieuwsgierig naar alles. Plekken in de
stad, maar vooral naar de mensen. In het weekend gaat ze
graag lunchen met vrienden, liefst bij een gastrobar of
laidback dakterras. Lievelingsplek: de groene Montjuïc met
uitzicht op stad en zee.

stad, met uitzicht op zee en onder de pijnboompitten, terwijl er fijne jazzmuziek wordt
gedraaid en je een Catalaanse worst van de barbecue kunt bestellen. Ook lekker: de zoete
pannenkoeken. In de zomer worden er thema-avonden gehouden, zoals sardines & rumba,
een populaire Catalaanse muziekstroming.
mirador del migdia, www.lacaseta.org, +34(61)795-6572, wo 21.00-0.00, do 20.00-1.00, vr
20.00-1.30, za 12.00-1.30 & zo 12.00-0.00, € 12, Bus 150 of Telefèric de Montjuïc
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