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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Els Quatre Gats
Le Studio - Lola Nomada
La Capell
Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia
Museu Diocesà de Barcelona
Museu Frederic Marès
MUHBA Plaça del Rei
Romeinse route
Sabater Hermanos
Oro Líquido
La Nostra Ciutat
Galería Maxó
Carrer de Petritxol
Granja la Pallaresa
Basílica de Santa María del Pi
Artesania Catalunya
El Call
La Vinatería del Call
El Pintor
Plaça de Sant Jaume
Formatgeria La Seu
Cafè de l’Academia
L’Antic Bocoi del Gòtic
Belmonte
Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum
Le Fortune
La Manual Alpargatera
Basílica de la Mercè
Koku Kitchen Ramen
Pachuco
El Ciclo
Federal Café
Marañon
Passatge dels Temps
Tarantos
Plaça Reial

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.30 km)

el gòtic

Loop vanaf Plaça Catalunya via de Portal de l'Àngel en neem de Carrer de Montsió aan je

OVER DE ROUTE

Peixos. Steek het plein over naar de Carrer dels Capellans, die je volgt tot je op het plein bij de

Deze niet al te lange wandeling voert je door prachtige middeleeuwse steegjes, langs de
imposante kathedraal en naar het politieke centrum van Catalonië. Hier fietsen is vanwege de
smalle straatjes en vele toeristen niet aan te raden. Wie de grootste drukte wil vermijden, gaat
's morgens vroeg of juist wat later op de dag.

DE WIJKEN

El Gòtic, de gotische wijk, is de oudste buurt en het toeristische hart van Barcelona. De wijk
wordt aan een kant begrensd door de beroemdste straat van Spanje: de levendige Rambla,

linkerhand 1

kathedraal 3

2 . Ga rechts de Carrer de les Magdalenes in en ga rechts op het Plaça dels

4 komt. Loop links langs het Museu Diocesà 5 en ga verder op de Carrer

dels Comtes 6 . Loop door en ga links op de Baixada de Santa Clara voor het MUHBA Plaça
del Rei 7 en de Romeinse route 8 . Wandel terug en loop via de Carrer de la Pietat door tot
de Carrer del Bisbe. Sla deze rechts in en neem de tweede links: je komt uit op het Plaça de
Sant Felip Neri 9 . Verlaat het plein via het andere steegje en ga rechtsaf. Aan het eind ga je
rechts de Carrer de Banys Nous in tot je uitkomt op de Carrer de la Palla 10 . Ga twee keer

die wordt overspoeld door toeristen. Schroom dus niet om ook de zijstraten in te duiken. Hier
komt de historische stad, die haar hoogtepunt beleefde tussen de 13e en de 15e eeuw, tot
leven. Eeuwenoude panden en kerkgebouwen wisselen elkaar af. De wijk wordt ook wel het

links en neem een kijkje bij 11 . Loop terug en ga verder op de Carrer de la Portaferrissa. Ga

kathedraalkwartier genoemd. De middeleeuwse stad werd aangelegd op resten uit de
Romeinse tijd, die hier en daar te bezichtigen zijn. De Catedral de la Santa Creu i Santa

15 . Sla de Carrer de la Boqueria in. Op Carrer dels Banys Nous kun je links voor Catalaans

Eulàlia is de belangrijkste bezienswaardigheid.
In de 19e eeuw werd er opnieuw in de wijk geïnvesteerd en moesten kloosters en
begraafplaatsen het veld ruimen voor nieuwe bouwwerken. Het politieke centrum van de
stad, het Plaça de Sant Jaume I, is daar een voorbeeld van. Hier huist het stadhuis van
Barcelona op de plek waar eens de kerk van Sant Jaume stond. Aan de overkant tref je de
Catalaanse deelregering. Een ander bijzonder plein is Plaça Reial, voorheen de locatie van een
kapucijnenklooster. Nog een juweeltje is Plaça de Sant Felip Neri, dat midden in de vroegere
Joodse wijk El Call ligt.
Toeristenmassa's kom je vooral tegen op La Rambla, rond de kathedraal en in het
winkelgebied rond de Avinguda del Portal de l Àngel. Elders dwaal je door ouderwetse,
verlaten en soms ook groezelige straten. De origineelste shopadressen vind je in de
middeleeuwse steegjes buiten de moderne hoofdstraat. Het gebied rond Carrer d Avinyó is
een walhalla van leuke boetiekjes, tapasbars, cafés en restaurants.

WEINIG TIJD

Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia + Romeinse wandelroute + El Call + Plaça de
Sant Jaume + Plaça Reial

links bij de Carrer del Petritxol 12 13 14 . Aan het eind kom je uit bij de Santa Maria del Pi-kerk

vakmanschap 16 of ga meteen rechtdoor de Carrer del Call 17 in en neem dan links de Carrer
de l Arc de Sant Ramon del Call. Neem de eerste rechts en koekeloer even in het volgende
straatje links 18 . Wandel door op de Carrer de la Fruita, ga links voor El Pintor 19 of rechts
voor het Plaça de Sant Jaume 20 . Via de Carrer de Jaume I rechts de Carrer de la Dagueria 21
in, die overgaat in de Carrer dels Lledó 22 . Loop door via de Baixada de Viladecols 23 , de
Carrer de l'Hostal d'en Sol en de Carrer de la Fusteria tot je aan je rechterhand de Carrer de la
Mercè 24 tegenkomt. Vervolgens ga je rechts op Carrer de Marquet en de eerste links 25 . Op
de Carrer Avinyó ga je rechts om te shoppen 26 27 of je neemt Carrer d'en Carabassa voor
noedels 29 of Mexicaans 30 . Op deze kruising zie je ook de basiliek van La Mercè 28 . Loop
door richting Plaça George Orwell (31) en ga links op Carrer dels Escudellers. Neem
vervolgens de derde straat rechts, Carrer Nou de Sant Francesc 32 . Daarna neem je de eerste
rechts en je komt uit bij de Passatge de la Pau 33 . Ga links en sla daarna de Carrer de Josep
Anselm Clave rechts in 34 . Neem dan aan je rechterhand de Passatge de la Banca 35 . Als je
deze uitloopt, kom je uit op de Ramblas. Sla deze rechts in en neem de Carrer de Colom weer
rechts, zodat je eindigt bij Plaça Reial 36 37 .

1 ELS QUATRE GATS - ETEN & DRINKEN

Op de begane grond van Casa Martí is café-restaurant Els Quatre Gats, een echte klassieker
in Barcelona, gevestigd. Het pand is ontworpen door de modernistische architect Josep Puig i
Cadafalch. Niemand minder dan Pablo Picasso was hier kind aan huis. De wereldberoemde
schilder hield hier zijn allereerste exposities. Leuke plek voor een koffiestop of om wat te
eten. Op de door Picasso ontworpen menukaarten staan met name lokale gerechten, zoals
canelones, ‘bacalao’ (stokvis) en natuurlijk rijstgerechten.

Carrer de Montsió 3, www.4gats.com, +34(93)302-4140, ma-zo 9.00-0.00, € 21, metro L1/L3
Catalunya
2 LE STUDIO - LOLA NOMADA - SHOPPEN

Le Studio - Lola Nomada is een fijne boetiek met mooie kleding en accessoires voor vrouwen
die houden van een mediterrane stijl. Je vindt er eigen designs van de labels Lola Nomada &
Pêche Barcelona. Daarnaast hebben ze er mooie items van andere lokale merken, aangevuld
met zorgvuldig geselecteerde artikelen uit andere delen van de wereld. De prijzen zijn
gevarieerd. Als aanvulling op je outfit hebben ze onder meer sieraden, tassen en schoenen.
carrer de montsió 12, www.lolanomada.com, +34(93)631-4575, ma-za 11.00-20.30, metro
L1/L4 Urquinaona
3 LA CAPELL - SHOPPEN

La Capell is een winkel gespecialiseerd in boeken voor architecten, maar daarnaast kun je er
designobjecten vinden. Zo hebben ze er veel bijzondere souvenirs en gebruiksvoorwerpen van
lokale ontwerpers. Serviesgoed, zonnebrillen, sieraden, kantoorgerei, en ook meubels en
spelletjes.
plaça nova 5, www.eupalinos.com, +34(932)2243932-, ma-vr 9.00-15.00 & 16.30-20.00, za
10.00-14.00, metro liceu
4 CATEDRAL DE LA SANTA CREU I SANTA EULàLIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia is de belangrijkste kerk van het aartsbisdom
Barcelona. De eerste steen werd gelegd in 1298. Toen het gotische kerkgebouw in de 19e
eeuw eindelijk af was, konden de renovatiewerkzaamheden meteen beginnen. De kathedraal
is vernoemd naar Santa Eulàlia, de co-patrones van de stad. Zij ligt begraven in de crypte
onder het hoogaltaar. De ganzen in de kloostertuin achter het bouwwerk moeten Santa
Eulàlia, en dus Barcelona, beschermen. Het zijn er dertien, omdat Santa Eulàlia op
dertienjarige leeftijd gemarteld en gedood is.
pla de la seu 3, www.catedralbcn.org, +34(0)93-3428262, dagelijks 8.00-19.30, entree van
13.00-17.00 € 7, daarbuiten gratis, metro liceu

Deze route is van preview
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4

5 MUSEU DIOCESà DE BARCELONA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Museu Diocesà de Barcelona hoort bij de kathedraal en huisvest de kunstwerken die in de
loop der eeuwen aan het aartsbisdom van de stad gedoneerd zijn. Een uitgebreide collectie
van voornamelijk religieuze werken, uiteenlopend van schilderijen en sculpturen tot keramiek
en textiel.
avinguda de la catedral 4, +34(0)93-3152213, 1 mrt-1 okt: 10.00-20.00 uur en 1 nov-28 feb:

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

10.00-18.00 uur , entree € 15, metro liceu

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.

6 MUSEU FREDERIC MARèS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Museu Frederic Marès is vernoemd naar de reislustige beeldhouwer Frederic Marès, die
tijdens zijn leven talloze kunstvoorwerpen verzamelde. Hij schonk zijn collectie aan de stad en
woonde zelf jarenlang in het gebouw waarin het museum is gevestigd. De verzameling is
divers, van archeologische vondsten uit een ver verleden tot alledaagse gebruiksvoorwerpen

NAME

uit de 21e eeuw. Zijn verzameling is zo waanzinnig groot dat het bijna onmogelijk is om alles
tijdens één bezoek te bezichtigen. Tip: sta niet te lang stil, maar maak een wandeling over de
vele verdiepingen en door de talloze zalen.
plaça de sant lu 5, www.museumares.bcn.cat, +34(932)563500-, di-za 10.00-19.00, zo
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11.00-20.00, entree € 4,20, metro liceu
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7 MUHBA PLAçA DEL REI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het MUHBA Plaça del Rei staat letterlijk boven op de goed zichtbare Romeinse resten waarop

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.

het middeleeuwse Barcelona is aangelegd. Hier zijn archeologische vondsten van de
afgelopen tweeduizend jaar ondergebracht.
plaça del rei 7, www.museuhistoria.bcn.cat, +34(0)93-2562100, di-za 10.00-19.00, zo
10.00-20.00, entree € 7, metro jaume i
8 ROMEINSE ROUTE - LEUK OM TE DOEN

Barcelona werd gesticht door de Romeinen, die hun nederzetting Barcino doopten. Een deel
van hun erfenis is in het historische centrum van de stad nog altijd te bezichtigen. Bij het

LOCAL

MUHBA Plaça del Rei kun je een gratis plattegrond van de Romeinse route ophalen, die je
langs de overblijfselen uit de Romeinse tijd leidt.
plaça del rei 7, www.museuhistoria.bcn.cat , +34(0)93-2562122, di-za 10.00-19.00, zo
10.00-20.00, metro jaume i
9 SABATER HERMANOS - SHOPPEN

soorten en maten. Van minifiguurtjes tot flinke blokken: de liefhebber kijkt z’n ogen uit. Je
vindt er tientallen soorten zeepjes: van chocolade tot citroen en van jasmijn tot gember.
plaça de sant felip neri 1, www.shnos.com.ar, +34(933)019832-, ma-za 10.30-20.30, metro
liceu

5

ANNEBETH VIS

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.

Het bedrijf Sabater Hermanos verkoopt ambachtelijk gemaakte kleur- en geurrijke zeep in alle
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