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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.10 km)

L’EIXAMPLE

Begin de route bij Gaudí's meesterwerk, de Sagrada Família 1 . Neem de Carrer de la Marina

OVER DE ROUTE

de Carrer de Sardenya en rechts op de Carrer de Provença. Loop (of scooter) door tot de

Voor liefhebbers van kunst en architectuur zal het geen straf zijn dat deze wandeling zo n 11
kilometer lang is. Je komt langs panden van Gaudí en zijn tijdgenoten. Kijk je ogen uit in de
dure winkels aan de Passeig de Gràcia. Wie de route toch te lang vindt, kan de wandeling ook
splitsen of lekker de fiets pakken.

bergopwaarts en ga links op de Passatge de Simó om een scooter te huren 2 . Ga links op

Passeig de Sant Joan en ga links 3 . Voor Scandinavisch design ga je links op Carrer de
Consell de Cent 4

en anders ga je deze rechts in 5 . Op de kruising met de Carrer de

Girona ga je links. Loop door tot aan de Carrer de Casp en ga weer rechts 6 . Neem de
Carrer Roger de Llúria rechts voor het kinderstrand in de stad 7

en delicatessen 8 . De

DE WIJKEN

Carrer de Valencia 9

een nieuwe woonwijk. De Catalaanse architect en stedenbouwkundige Ildefons Cerdà

Gràcia in de richting van de zee te lopen. Hier kun je modernistische huizen bekijken, shoppen

Toen de Ciutat Vella (Oude Stad) in de 19e eeuw uit haar voegen barstte, was de tijd rijp voor
ontwierp het stadsdeel L'Eixample, dat uitbreiding betekent. Cerdà wilde dat zowel de
gegoede burgerij als de arbeiders zich er thuis zouden voelen. Hij bedacht de mansanas
(woonblokken), waardoor de rijken zich enkel van het gewone volk konden onderscheiden

sla je links in en daarna neem je de Carrer de Pau Claris bergopwaarts

10 . Als je de Diagonal hebt bereikt, ga je links om vervolgens weer links via de Passeig de

of wat eten 11 12 13 14 15 16 17 18 . Op de Carrer de la Diputació ga je rechtsaf om
wijn te proeven 19 of om bij te komen in de tuinen van de universiteit 20 . Sla de Carrer de

door opzienbarende gevels, die ook nu nog het straatbeeld bepalen.

Muntaner rechts in. Hier zit je goed voor bier 21 . Neem vervolgens rechts de Carrer de

Cerdà hield rekening met het verkeer dat in de toekomst door de straten zou rijden en hij

Consell de Cent. Om modernistische meubels te bekijken, ga je rechts op Carrer de Balmes

ontwierp daarom geen vierkante, maar achthoekige woonblokken. Met de schuine muren op

22 . Ga anders rechtdoor om chocolade te kopen 23 . Als souvenir of om meteen op te eten!

de hoeken, die moesten zorgen voor een beter overzicht, was hij zijn tijd ver vooruit. Ook
werd er gezegd dat de wind zo beter door kon waaien en dat ziektes minder kans hadden te
blijven hangen. Eind 19e eeuw leefden architecten zich uit in het nieuwe stadsdeel en nog
altijd is L'Eixample het toonbeeld van het Catalaans modernisme. Die stroming kwam aan
het einde van de 19e eeuw op en was een variant op art nouveau of jugendstil. Antoni Gaudí

Op de Rambla de Catalunya ga je links. Je kunt eventueel rechts op de Carrer d Aragó voor
kunst 24 of loop door om te shoppen 25 . Op de Carrer de Valencia ga je links of rechts om
een hapje te eten 26 27 . Loop anders door om verder te winkelen 28 . Sla de Carrer del

is de bekendste modernistische bouwmeester. Zijn meesterwerk, de Sagrada Família, ligt

Rosselló links in en ga weer links op de Carrer d Enric Granados voor lekkere tapas 29 en

midden in L'Eixample, evenals de bekende huizen Casa Batlló en Casa Milà.

anders rechts tot aan de kruising met Diagonal. Ga links en neem vervolgens de Carrer de

De wijk is verdeeld in Eixample Esquerra (links) en Eixample Dreta (rechts), gescheiden

Londres 30 . Ga links Carrer de Muntaner in. Op de kruising met de Carrer de París zit rechts

door de luxe winkelstraat Passeig de Gràcia, de duurste straat van Spanje. Deze promenade

restaurant Me 31 . Daarna sla je de Carrer de Còrsega rechts in. Op de Carrer de Villarroel ga

met modernistische bankjes en straatlantaarns is een bezienswaardigheid op zich. Hoewel

je links en op de Carrer del Roselló 32 rechts. Loop een eindje door tot aan de Carrer de

L'Eixample een echte woonwijk is, kom je er genoeg bars, restaurants en originele
winkeladressen tegen.

WEINIG TIJD

Sagrada Família + Fundació Antoni Tàpies + Passeig de Gràcia + Casa Milà +
Winkelcentrum Las Arenas

Nicaragua, waar je links gaat voor het park 33 en het daarnaast gelegen winkelcentrum 34 .

1 SAGRADA FAMíLIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Sagrada Família is hét symbool van Barcelona en Gaudí’s bekendste bouwwerk. Aan de
kathedraal wordt al sinds 1882 gewerkt, maar de bepaling dat de Sagrada Família volledig uit
aalmoezen gefinancierd moest worden vertraagde het project. Naar verwachting zal het
kerkgebouw in 2026 af zijn. Je kunt de lift nemen tot halverwege de torens, voor een uitzicht
over de stad én op de kerk in aanbouw beneden je. Een bezoek aan Barcelona is niet
compleet zonder Gaudí’s meesterwerk gezien te hebben.
plaça de la sagrada família, www.sagradafamilia.cat, dagelijks apr-sep 9.00-20.00, okt-mrt
9.00-18.00, entree € 15, metro sagrada família
2 VESPING - LEUK OM TE DOEN

De scooter is niet weg te denken uit het straatbeeld van Barcelona. Je kunt er zelf ook een
huren en langs de highlights en onontdekte plekken in de stad crossen. En zeg nou zelf, dan is
het toch wel het allerleukst om op een originele Vespa rond te rijden? Bij Vesping huur je er
een inclusief gps-systeem voor een speciale tour. Durf je je niet alleen in de verkeersdrukte te
begeven, kies dan voor een scootertocht met gids.
passatge de simó 24, www.vesping.com, dagelijks 9.30-20.00, vanaf € 45, metro sagrada
família
3 GRANJA PETITBO - ETEN & DRINKEN

Granja Petitbo is zo’n café waar je uren kunt zitten, rustig je boek of krant lezend en genietend
van een kop soep of een vers sapje. Het vintage interieur is prachtig, met grote tafels, felgele
retrolampen, een oude wereldkaart aan de muur en zelfs een schommelstoel. In het weekend
kun je er brunchen.
passeig sant joan 82, www.granjapetitbo.com, di-vr 8.30-20.30, za 10.00-21.30, zo
10.00-15.00, dagmenu € 10, metro girona
4 NORDICTHINK - SHOPPEN

Nordicthink is zo’n zaak waar je alles wel zou willen meenemen, van de prachtige
designmeubels tot aan het kekke kinderspeelgoed. Zoals de naam al suggereert zijn de
spullen afkomstig uit Scandinavië en dat is ook te zien: strak en modern met hier en daar een
retro touch en een warme uitstraling.
carrer del consell de cent 412, es.nordicthink.com, ma-vr 10.00-14.00 & 17.00-20.00, metro
tetuan/girona
5 BETLEM - ETEN & DRINKEN

Op de plek van Betlem wordt al sinds eind 19e eeuw gekookt. Nog niet zo lang geleden is de
zaak door de Catalaanse chef Víctor Ferrer omgetoverd tot een gastrobar: een simpel eetcafé
met een kaart vol heerlijke gerechten. Tijdens de lunch kun je kiezen uit vijf verschillende
combo’s en ’s avonds eet je à la carte. Kies bijvoorbeeld voor een met groenten belegde coca,
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een soort Catalaanse pizza. Het is heel gebruikelijk om je gerechten te delen. De wijnen zijn
veelal afkomstig van de kleinere Catalaanse wijnboeren.
carrer de girona 70, ma-wo 10.00-0.00, do-za 10.00-1.30, zo 12.00-17.00, € 12, metro girona
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6 CASA CALVET - ETEN & DRINKEN

colofon

Casa Calvet is een klassiek restaurant dat gevestigd is in de gelijknamige woning, die eind 19e
eeuw werd ontworpen door Antoni Gaudí in opdracht van een Catalaanse textielmagnaat. Hier
kun je dineren in een modernistische setting met elegante uitstraling. De keuken is in de basis
mediterraan, maar chef Miquel Alija voegt graag internationale elementen aan de gerechten
toe.

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.

carrer de casp 48, www.casacalvet.es, ma-za 13.00-15.30 & 20.30-23.00, € 28, metro
urquinaona

NAME

7 JARDINS DE LA TORRE DE LES AIGüES - LEUK OM TE DOEN

Annebeth Vis

Toen Cerdà de woonwijk Eixample ontwierp, bedacht hij woonblokken met
gemeenschappelijke groengebieden in het midden. Nu zijn veel van deze blokken
volgebouwd. Bij één mansana kreeg de binnenplaats uiteindelijk een bijzondere bestemming:

Photography

Ilse Ouwens, Duncan
de Fey, Nancy Lee

de Jardins de la Torre de Les Aigües is tegenwoordig een strand midden in de stad. Een
heerlijke oase voor als je in de zinderende zomer verkoeling zoekt of om de middag met
kinderen door te brengen.

LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48

carrer de roger de llúria 56, dagelijks dec-feb 10.00-18.00, mrt & nov 10.00-19.00, apr & okt
10.00-20.00, mei-sep 10.00-21.00, entree € 1,55, metro girona

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 COLMADO MúRRIA - SHOPPEN

Geef toe: een ouderwetse levensmiddelenzaak is toch veel charmanter dan een kille
supermarkt? Barcelona telt nog altijd een groot aantal buurtwinkels en Colmado Múrria is een
klassieker. De zaak gaat al meer dan honderd jaar mee en je kunt er nog steeds terecht voor
delicatessen.

LOCAL

carrer de roger de llúria 85, www.murria.cat, di-vr 9.00-14.00 & 17.00-20.30, za 10.00-14.00 &
17.00-20.00, metro girona
9 MUSEU EGIPCI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

5

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.

Het Museu Egipci biedt een unieke privécollectie met voorwerpen uit het antieke Egypte. Er
zijn er ongeveer duizend te bewonderen, uiteenlopend van keramiek tot beelden en kleding.
Het is een van de belangrijkste musea in Europa gewijd aan de Egyptische oudheid. Je leert er
meer over het leven van de vroegere Egyptenaren.
carrer de valència 284, www.museuegipci.com, ma-vr 10.00-14.00 & 16.00-20.00, za
10.00-20.00, zo 10.00-14.00, entree € 11, metro passeig de gràcia
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