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OVER DE ROUTE

Deze afwisselende wandeling voert je van de hippe wijk El Born naar de oude vissersbuurt La
Barceloneta. Een ideale combinatie dus voor shop- en strandliefhebbers die ook nog eens van
lekker eten houden. In El Born kom je bovendien qua kunst en cultuur aan je trekken.

DE WIJKEN

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.50 km)
Steek bij metrostation Arc de Triomf de straat over en loop via de Arc de Triomf 1
Carrer del Rec Comtal. Ga na een koffie en krantje 2

naar de

de eerste rechts, steek het pleintje

over en duik de Carrer de Sant Pere Més Alt in 3 . Neem links de Carrer de Verdaguer i Callis
en ga aan het einde links en meteen rechts, via de Carrer de les Freixures naar de markthal
4 . De straat gaat over in de Carrer de les Semoleres. Ga aan het einde rechts en neem de

eerste links tot aan Carrer de la Princesa 5 . Ga rechts en wandel aan de overkant de Carrer
dels Cotoners 6

in. Ga aan het einde rechts en direct links de Carrer Barra de Ferro in 7 .

Hippe restaurants, kleinschalige designerboetieks en trendy terrassen: El Born is het Soho van
Barcelona. Het centrum van de wijk is een flaneergebied pur sang. Achter de eeuwenoude
façades, in oorspronkelijke staat gerestaureerd, gaan exclusieve lofts en studio's schuil. In het

Je gaat aan het einde rechts naar het Picassomuseum 8 . Ga weer rechts op de Carrer Sant

labyrint van middeleeuwse straten ontdekt je volop originele adresjes.

Carrer dels Mirallers aan je rechterhand 10 , ga links op de Carrer de Grunyí en daarna weer

El Born dateert uit de 14e eeuw en was lange tijd de wijk van zeelieden, koopmannen en
ambachtslieden. De welgestelden lieten luxe paleizen bouwen aan Carrer de Montcada, vlak
bij de stedelijke gilden. In een van die optrekjes huist tegenwoordig het Picassomuseum. Zes
eeuwen later was El Born een barri (wijk) waar je nog niet dood gevonden wilde worden. De

Antoni dels Sombrerers en loop achter de Santa María del Mar 9

langs. Neem vervolgens

links op de Carrer de l Argenteria 11 . Bij de Carrer dels Abaixadors ga je rechts. Loop door tot
Carrer de la Nau en ga links op Carrer dels Canvis Nous en meteen rechts de Carrer dels
Consellers in 12 . Op Carrer dels Agullers ga je links. Aan het einde ga je links en rechts zodat

donkere steegjes, die men nu charmant vindt, waren tot in de jaren 80 van de vorige eeuw
vooral griezelig. Daar kwam verandering in toen de wijk voor de Olympische Spelen op de
schop ging. El Born wist zich op te werken tot Barcelona's hipste wijk.

je weer bij de kerk uitkomt. Loop langs het Plaça Fossar de les Moreres naar de Passeig del

Ook de 18e-eeuwse visserswijk Barceloneta onderging een gedaantewisseling ter
gelegenheid van de Olympische Spelen. Hier werd het eerste stadsstrand aangelegd. Voor
authentieke tapasbars en informele eettentjes met veel vis op de kaart zit je hier goed.
Richting zee liggen langs de levendige Passeig de Borbó tientallen terrassen aan de linkerkant,

Op de Carrer del Comerç ga je links 15 16 17 . Loop terug. Ga bij El Born Centre Cultural

en aan de overkant pronken het statige historisch museum en de oude haven. Neem een

door het park 22 met de dierentuin 23 . Via de Avinguda Marquès de l Argentera loop je door

willekeurige zijstraat en duik de wijk in om in de sfeer van het échte Barceloneta van vroeger
te proeven. Langs ouderwetse balkons hangt schone was te wapperen en de locals zoeken
verkoeling in de smalle straten.

WEINIG TIJD

Palau de la Música + Museu Picasso + Santa María del Mar + El Born Centre Cultural +
Parc de la Ciutadella

Born en ga voor mannenmode rechts op de Carrer del Rec 13 . Wandel terug en ga rechtdoor
naar de culinaire markt op de Carrer dels Flassaders 14 . Ga bij Carrer de la Princesa rechts.

18 naar binnen en loop door de oude markthal. Aan de achterzijde 19 20 neem je Passatge

del Mercantil. Voor de hamam ga je links op Passeig de Picasso 21 . Of maak een wandeling

tot aan Pla del Palau, waar je links gaat. Passeer Rent Electric 24 en loop door tot aan de
Passeig Joan de la Borbó 25 . Via de Moll del Dipòsit en de Moll de i Alsina kun je naar het
Aquarium 26 . Ga anders links op de Carrer de la Maquinista tot aan het marktplein 27 28
29 . Ga rechts de Carrer de Sant Carles in en weer links op de Passeig Joan de la Borbó 30 .

Bij Plaça del Mar 31 bereik je het strand 32 . Ga links voor goed eten 33 .

1 ARC DE TRIOMF - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Arc de Triomf werd niet gebouwd ter ere van een militaire overwinning, maar deed dienst
als hoofdingang bij de wereldtentoonstelling van 1888, die in het nabijgelegen Parc de la
Ciutadella werd gehouden. De triomfboog is nog altijd een imposant bouwwerk in neomoorse
stijl, ontworpen door de architect Josep Vilaseca i Casanova.
passeig de lluis companys, metro arc de triomf
2 ELSA Y FRED - ETEN & DRINKEN

Bij gastrobar Elsa y Fred eet je moderne tapas: geïnspireerd op internationale keukens, bereid
met de nieuwste technieken en prachtig opgemaakt. Tijdens het eten kun je regelmatig
genieten van livejazz. Tip: reserveer een tafel voor de brunch op zondag en blijf de hele
middag hangen.
carrer rec comtal 11, www.elsayfred.es, dagelijks 8.30-1.00, € 10, metro arc de triomf
3 PALAU DE LA MúSICA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hou je van muziek én bijzondere architectuur, dan heb je in de concertzaal van Palau de la
Música gegarandeerd een mooie avond. Het rijkversierde, modernistische gebouw werd
ontworpen door architect Lluís Domènech i Montaner. Sinds 1997 staat het op de
Werelderfgoedlijst. Je kunt het gebouw ook met gids bezoeken. Voor de rondleidingen moet
je reserveren.
carrer de sant francesc de paula 2, www.palaumusica.org, dagelijks 9.30-15.30, rondleiding €
18, metro urquinaona
4 CUINES SANTA CATERINA - ETEN & DRINKEN

Voor wie de Boquería al heeft bezocht of benieuwd is naar een Catalaanse versmarkt anno nu
is Mercat Santa Caterina een absolute must. Pronkstuk van het gebouw is het golvende,
mozaïeken dak. Een aanrader is Cuines de Santa Caterina. Hier eet je gegarandeerd vers van
de markt.
avinguda de francesc cambó 16, www.grupotragaluz.com, zo-do 9.00-23.30, vr-za 9.00-0.30, €
18, metro jaume i
5 CAN CISA - ETEN & DRINKEN

De eigenaars van Can Cisa willen op eigentijdse wijze invulling geven aan het ouderwetse
bodegagevoel. Dat doen ze in een informele omgeving, waar kwalitatief goede wijnen, in dit
geval ook allemaal organisch, worden geschonken. Natuurlijk kun je er ook iets te eten bij
bestellen. Op de kaart staan originele gerechten bereid met de beste ingrediënten.
carrer de la princesa 14, www.cancisa.cat, ma 19.00-0.00, di-za 13.00-1.00, € 16, metro jaume
i
6 IRIARTE IRIARTE - SHOPPEN
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Voor prachtige leren tassen ben je aan het goede adres bij het lokale merk Iriarte Iriarte.
Ontwerpster Carolina maakt alle exemplaren met de hand en daar gaan heel wat uurtjes in
zitten. De tassen zijn van buitengewoon goede kwaliteit. Goedkoop zijn ze dan ook niet. Ze
zijn verkrijgbaar in de winkel in El Born. Als je wilt zien hoe je tas gemaakt wordt, kun je ook
een afspraak maken om haar atelier te bezoeken in de gotische wijk.
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carrer dels cotoners 12, www.iriarteiriarte.com, di-za 16.30-20.30, metro jaume i

colofon

7 MUSEU EUROPEU D’ART MODERN (MEAM) - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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.

Het Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) is het enige museum voor hedendaagse
figuratieve kunst in Spanje. Het museum wordt beheerd door de Fundació de les Arts i els
Artistes, een stichting voor kunsten en kunstenaars. In het MEAM geven zij figuratieve
kunstenaars een kans om te exposeren en zo naamsbekendheid te verwerven. Je vindt in het
museum dan ook veel schilderijen en beeldhouwwerken uit de 20e en 21e eeuw. In de zomer
worden op de patio muziekavonden georganiseerd.

NAME

Annebeth Vis

carrer barra de ferro 5, www.meam.es, di-zo 10.00-19.00, entree € 7, metro jaume i

Photography

Ilse Ouwens, Duncan
de Fey, Nancy Lee

8 PICASSOMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de jaren 60 werd een groot aantal werken uit Picasso’s beginperiode opgehangen in een
oud paleis in de Carrer de Montcada. Uit dankbaarheid schonk Picasso het Picassomuseum
enkele jaren later bijna duizend werken. Het museum was een gewaagde zet, want het

LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48

destijds heersende Franco-regime had niet veel op met de schilder. Tegenwoordig is het een
van de best bezochte attracties van de stad.
carrer de montcada 15-23, www.museupicasso.bcn.es, di-wo & vr-zo 10.00-20.00, do

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
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10.00-21.30, entree € 11, metro jaume i
9 SANTA MARíA DEL MAR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Volgens sommigen is de Sagrada Família de kerk van de toeristen, en de Santa María del Mar
het godshuis van het volk. Het gotische kerkgebouw werd in de 14e eeuw opgetrokken in een
tijdsbestek van slechts 54 jaar. Het verhaal gaat dat alle inwoners van de wijk hun steentje

LOCAL

bijdroegen. De kerk staat ook wel bekend als ‘kathedraal van de zee’, omdat het de kerk van
de zeelieden en loopjongens uit de haven was. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van
5 euro het dak van het kerkgebouw onder begeleiding van een gids te bezoeken.
plaça de santa maría, ma-za 9.00-13.30 & 16.30-20.00, zo 10.30-13.30 & 16.30-20.00, entree
gratis, metro jaume i
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NAME

ANNEBETH VIS

Woont niet in de stad, maar leeft er. Is van huis uit journalist
en 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.
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