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OVER DE ROUTE

Op deze middellange route kom je een verrassende mengelmoes tegen van bohemiens,
immigranten en fashionistas. Ben je de tapas even beu? Dan heb je hier genoeg alternatieven
voor een lekker ontbijt, lunch of diner. Loop de route 's morgens als je wilt zien hoe de stad
ontwaakt. Dan is de markt nog niet overvol met toeristen.

DE WIJKEN

Zodra je de ene na de andere berber (herenkapper), Bollywoodvideotheek en shoarmazaak
signaleert, weet je dat je in El Raval bent beland. El Raval (De Buitenwijk) was in de 14e
eeuw het eerste uitbreidingsproject van Barcelona. Van oudsher is het een immigrantenwijk.
De eerste nieuwkomers kwamen uit het Catalaanse achterland, later vonden immigranten uit
de rest van Spanje er hun heil, en sinds enkele decennia zie je er veel buitenlandse
immigranten.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.80 km)
Loop vanuit metro Poble Sec over de Avinguda Parallel 1

tot aan de Carrer de Tamarit. Op

zondagochtend is het leuk om hier vermout te drinken 2 . Sla rechtsaf. Ga bij de Carrer del
Comte d Urgell 3

naar rechts 4 . Deze straat gaat over in de Ronda de Sant Pau. Bij de

Carrer del Parlament kun je weer rechtsaf slaan voor leuke eettentjes 5

6

7 . Of ga

meteen iets verder links de Carrer de la Cera in. Duik daarna rechts de Carrer de les Carretes
in 8

en ga aan het einde links op de Carrer de Sant Pau 9 . Loop door en ga bij de rotonde

rechts de Carrer de Sant Oleguer in. Bij het Museu Marítim 10 sla je linksaf en neem je de
Carrer del Portal de Santa Madrona tot je bij La Rambla 11 komt. Ga links tot aan de Carrer
de Nou de la Rambla en wandel hier in, langs het Palau Guëll 12 . Drink iets bij de London Bar
13 . Bij Carrer de Sant Ramon sla je rechtsaf en vervolgens ga je rechts de Carrer del

Marquès del Barberà in, die overgaat in de Carrer de la Unió 14 15 . Je komt weer uit op La
Rambla en gaat hier links, onder andere voor de beroemde versmarkt Mercat de Boquería 16
17 18 . Ga bij de Carrer del Carme linksaf. Bij de achterzijde van het Antic Hospital de la

Lange tijd stond El Raval te boek als Barcelona's meest beruchte barri. Met de opening van
het museum voor hedendaagse kunst MACBA in 1995, begon de opmars van de wijk. De

Santa Creu 19 ga je naar binnen en loop je door tot aan de voorzijde langs de Carrer del

buurt kreeg in 2000 een eigen Rambla, die als ontmoetingsplek steeds meer terrein wint.

Hospital. Ga bij buitenkomst rechtsaf 20 21 en neem bijna aan het einde rechts de straat

Grimmige straten werden opgeschoond en onbewoonbare panden gingen tegen de vlakte.
Tegenwoordig is El Raval een hotspot voor bohemiens. Ze leven er samen met een
mengelmoes van onder anderen Pakistanen en Marokkanen. Achterbuurtjes en moderniteit
gaan er hand in hand. Kijk niet raar op als je uit een donker steegje komt en ineens een
designhotel spot. Barcelona's fashion freaks bepalen het straatbeeld. De eeuwenoude
kloosters, die tegenwoordig dienstdoen als museum, en de populaire terrasjes en restaurants
zijn reden genoeg om El Raval niet over te slaan.

Carrer de la Riera Baixa. Loop dan via de Carrer de la Riera Alta naar de Carrer de la Lluna en
ga rechts op de Carrer del Peu de la Creu voor een leuk cadeauwinkeltje 22 . Deze straat gaat
over in de Carrer del Pintor Fortuny 23 24 . Ga bij de Carrer del Doctor Dou links en als je
uitkomt bij de Carrer dels Elisabets, sla je weer linksaf. Je komt uit op het plein bij het MACBA
25 en het CCCB 26 27 . Via de Carrer de Montalegre bereik je de Carrer de Valldonzella 28

. Ga linksaf tot aan de Carrer de Joaquín Costa waar je rechts en links kunt shoppen, bij

Datzelfde geldt voor de aangrenzende wijk Sant Antoni, die de afgelopen jaren steeds

Fantastik 29 en Les Topettes 30 . Als je rechtdoor gaat, kom je uit op de Ronda de Sant

populairder werd, mede vanwege het toegenomen culinaire aanbod. Topkok Ferran Adrià
opende er diverse zaken en vele anderen volgden zijn voorbeeld. Voor gastronomische

Antoni. Hier ga je rechts. Maak zeker een tussenstop bij oude bierfabriek Moritz 31 . Sluit je

hoogstandjes zit je hier goed. Bijkomend voordeel is dat je er veel minder toeristen zult
spotten dan in het centrum.

WEINIG TIJD

Palau Güell + Museu Marítim + MACBA + Mercat de Boquería + Tickets

wandeling af met een massage 32 .

1 TICKETS - ETEN & DRINKEN

Nooit de kans gehad om aan te schuiven in El Bulli? Niet getreurd. Je kunt de creaties van
topkok Ferran Adrià nu ook proeven in zijn tapastent Tickets. Een ultieme culinaire beleving;
niet alleen vanwege de avant-gardistische hapjes, maar ook vanwege de onalledaagse setting.
In dezelfde wijk vind je het splinternieuwe restaurant Niño Viejo dat gerund wordt door de
andere beroemde ‘El Bulli-broer’ Albert Adrià. Ruim van tevoren via de website reserveren is
wenselijk.
avinguda del paral·lel 164, www.ticketsbar.es, di-vr 18.30-22.30, za 13.00-15.00 &
19.00-22.30, ongeveer € 120 per persoon, metro poble sec
2 VERMOUT DRINKEN - LEUK OM TE DOEN

Vermout drinken klinkt misschien oubollig, maar in Barcelona is er sprake van een ware trend.
Het drankje wordt bij voorkeur op zondagochtend voor de uitgebreide middagmaaltijd besteld.
De wijk Sant Antoni is bij uitstek geschikt om het zelf eens te proberen. Bodega 1900 is de
trendy vermouttent van niemand minder dan Ferran Adrià en zijn broer Albert. Andere leuke
adresjes zijn Calders en Amigó Cascarilles.
sant antoni, gemiddeld € 3, metro sant antoni/poble sec
3 AMIGó CASCARILLES - ETEN & DRINKEN

Tijdens de zondagochtendmarkt bij markthal Sant Antoni is het bij tapastent Amigó Cascarilles
meestal een gezellige drukte. Op de kaart staan unieke gerechten. Een aantal daarvan komt
gewoon uit blik, maar deze zogenoemde conserves zijn van buitengewoon goede kwaliteit. En
wat te denken van chips met truffelsmaak of kikkerpootjes?
carrer de tamarit 181, www.amigocascarilles.cat, di-za 11.30-23.30, zo 11.00-16.00, € 9, metro
sant antoni
4 MERCAT DOMINICAL DE SANT ANTONI - SHOPPEN

Iedere zondagochtend verandert het gebied rond de oude markthal Sant Antoni in de
wekelijkse Mercat Dominical de Sant Antoni. Boeken, postzegels, videogames, comics, films,
tijdschriften en ansichtkaarten – zowel oud als nieuw – worden hier in groten getale van de
hand gedaan.
mercat de sant antoni, www.dominicaldesantantoni.com, zo 8.30-14.30, metro sant
antoni/urgell
5 ELS SORTIDORS DEL PARLAMENT - ETEN & DRINKEN

Els Sortidors del Parlament is een heerlijke bodega, waar je niet alleen wijn en andere
delicatessen kunt kopen, maar waar je zelf ook aan een van de oude wijnvaten kunt
aanschuiven om een glaasje en een hapje te bestellen. Een wijnproeverij behoort hier ook tot
de mogelijkheden. Geen wijnliefhebber? Ook voor bierdrinkers biedt Els Sortidors bijzondere
producten.
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carrer de parlament 53, www.elssortidors.com, wo-zo 12.00-0.00, glas wijn vanaf € 3, metro
sant antoni
6 BAR CALDERS - ETEN & DRINKEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
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Een van de grootste voordelen van Bar Calders is ongetwijfeld het fantastische terras. Het

colofon

restaurant zelf is aan de kleine kant, maar buiten is het goed toeven. Je kunt hier gewoon een
broodje bestellen, maar ook lekkere salades, hapjes als hummus of nacho’s met guacamole of
grotere gerechten, zoals de quesadillas.
carrer del parlament 25, ma-do 17.00-2.00, vr 17.00-2.30, za 11.00-2.30, zo 11.00-0.30, € 10,

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.

metro sant antoni
7 TARANNà - ETEN & DRINKEN

Een van de leukste ontbijt-, brunch- en lunchadressen in de stad is ongetwijfeld Tarannà. In de

NAME

zomer staan de ramen en deuren wijd open, maar ook ’s winters krijg je zin om plaats te
nemen en niet meer weg te gaan tot je iedere letter van de krant hebt gelezen. Je kunt er
overigens ook later op de dag terecht voor een borrel en het diner.
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carrer de viladomat 23, www.tarannacafe.com, di-za 9.00-1.30, zo-ma 9.00-17.00, aug zo-ma
gesloten, broodje € 6, metro sant antoni
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8 LO DE FLOR - ETEN & DRINKEN

Lo de Flor is een charmante bistro waar je gerechten met Italiaanse, Franse en andere

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.

mediterrane invloeden kunt bestellen. Het restaurant is bijzonder sfeervol ingericht met warm
houtwerk en veel wit. Ook aan de presentatie van de culinaire geneugten wordt de nodige
aandacht besteed.
carrer de les carretes 18, wo-ma 20.00-2.00, € 18, metro sant antoni
9 ISGLéSIA SANT PAU DEL CAMP - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het alleroudste kerkje in Barcelona is de Isglésia Sant Pau del Camp, dat waarschijnlijk dateert
uit de 9e eeuw. Bij de kerk hoort ook een klooster, dat een paar eeuwen later is gebouwd. Tot

LOCAL

de stadsuitbreiding met de wijk El Raval in de 15e eeuw, bevond Sant Pau del Camp zich
tussen de akkers en velden die het voedsel leverden voor de stadsbewoners.
carrer de sant pau 101, ma-za 10.00-13.30 & 16.00-19.30, entree € 3, metro paral·lel
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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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