knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Mirador del Turó de la Rovira
Jardí de l’Àpat
Park Güell
Museu Gaudí
Gaudí Experience
H2O
The Old Kitchen
Casa Vicens
Limobebe
Mercat de la Llibertat
Botafumeiro
Olokuti
KTU
Cines Verdi
The VOS Shop
Viblioteca
Rabipelao
El 68
Gra de Gràcia
La A Botiga
Plaça de la Vila de Gràcia
Momos
Gut
Bicioci Bike Café
Casa Atlântica
Da Greco
Boo
Sune by Sueños Negros
Casa Fuster
AOO
Parallelo

ROUTE
gràcia
OVER DE ROUTE

In deze volkswijk, die nog redelijk onontdekt is door toeristen, krijg je een goed beeld van hoe
de locals leven. Natuurlijk kunnen Gaudí's park en zijn eerste huis op de route niet ontbreken
en leidt de weg ook langs het Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Voor wie vermoeide benen
krijgt van het hoogteverschil, zijn er genoeg bars en terrasjes. Ook zijn er veel leuke boetieks.
Let op: van 14.00 tot 17.00 uur gesloten.

DE WIJKEN

Hoewel Gaudí's Park Güell voorkomt op het must-seelijstje van menig toerist, wordt de rest
van het stadsdeel waarin dit park ligt vaak overgeslagen. Gràcia is een van de weinige plekken
in de binnenstad van Barcelona waar je de authentieke sfeer ervaart. Een wandeling door deze
rasechte volkswijk geeft een treffend beeld van het leven van de Catalanen, zigeuners,
buitenlandse studenten en artiesten die er wonen.
Ooit was Vila de Gràcia een dorp ten noorden van de stad. De Passeig de Gràcia, vroeger
de weg naar Gràcia, herinnert daar nog aan. Met de komst van woonwijk L'Eixample in de 19e
eeuw werd Gràcia opgeslokt door het steeds groter groeiende Barcelona.
Naast Casa Vicens dat midden in Gràcia ligt, bevinden het Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau en Gaudí's park zich in de nabije omgeving. Verder biedt de wijk geen echte toeristische
hoogtepunten, maar je vindt er wel een verrassend aanbod van leuke winkels en bijzondere
eetadresjes. De dorpse sfeer is er nooit verdwenen. De talloze pleinen vormen
ontmoetingsplaatsen voor de lokale bevolking. Elke middag rond een uur of vijf komen de
kinderen uit school en gaan de winkels weer open. Dan stromen deze plaças vol met locals
die een praatje maken, een terrasje pikken of inkopen doen. Van oudsher trekt de wijk ook
veel kunstenaars en alternatieve jongeren. Op zomerse avonden strijken zij neer op diezelfde
pleinen om er tot in de vroege uurtjes te blijven plakken.
Hoe sterk het buurtgevoel is, blijkt elk jaar weer tijdens het Festa Major de Gràcia, een
wijkfeest met veel livemuziek, in de derde week van augustus. Inwoners spannen zich
maandenlang in om hun straten op bijzondere wijze uit te dossen voor wat volgens veel locals
Barcelona's beste festa de barri is.

WEINIG TIJD

Park Güell + Museu Gaudí + Hospital de la Santa Creu i Sant Pau + Plaça de la Vila de

Gràcia + Casa Vicens van Gaudí

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.20 km)
Begin je wandeling bij het Hospital de la Santa Cruz i Sant Pau 1 . Pak de Carrer de Cartagena
bergopwaarts, ga links op de Ronda del Guinardó en wandel rechts de Carrer de los Castillejos
in, die overgaat in de Carrer de Francesc Alegre. Via het park en een flinke klim bereik je de
bunkers van het uitkijkpunt Turó de la Rovira 2 . Geen zin in? Loop via de Avinguda de la
Mare de Déu de Montserrat, ga rechts bij het Plaça de Sanllehy en ga verder via de Carrer del
Miquel dels Sants Oliver en de Carrer de l Albert Llanas 3 . Loop naar de Carretera del Carmel
en volg deze tot aan Park Guëll 4 . Dwaal rond 5 en verlaat het stadspark via de
hoofdingang. Loop de Carrer de Larrard 6 af. Sla rechtsaf de Travessera de Dalt in en neem
links de Carrer de Verdi 7 . Je kunt shoppen ter hoogte van de Carrer de Biada 8 . Of ga
rechts en sla de Carrer de Santa Agata in die overgaat in de Carrer de les Carolines voor Casa
Vicens 9 . Loop terug en ga rechts op de Carrer Gran de Gràcia. Sla rechtsaf op de Rambla
del Prat met Limobebe 10 . Ga links op de Carrer de Berga en loop deze uit tot de markt 11 .
Ga links de Carrer Gran de Gràcia in 12 en neem rechts de Carrer d Astúries om te shoppen
13 14 . Loop door tot aan de Carrer de Verdi die je rechts inslaat 15 16 . Ga voor wijn rechts

op de Carrer de Vallfogona 17 en anders links tot aan de Carrer de Torrijos die je rechts
inslaat. Neem Carrer de Terol links en ga rechts op Carrer del Torrent d'En Vidalet 18 . Ga aan
het eind rechts en neem links de Carrer de Milà i Fontanals voor tapas 19 . Wandel de Carrer
de Siracusa in (20) en rechts de Carrer de la Fraternitat tot aan de Carrer de Puigmartí 21 ,
waar je links gaat. Eventueel kun je links op de Carrer del Torrent de l'Olla om te shoppen 22
of even uit te rusten met kinderen (23). Als je doorloopt, kom je uit op het Plaça de la Vila de
Gràcia 24 . Ga dan eerst links de Carrer de Martínez de la Rosa in 25 en loop daarna 'naar
beneden'. Ga voor het charmante restaurant Gut 26 links op de Carrer del Perill en neem links
de Carrer de Venus 27 . Ga links op Carrer de la Llibertat 28 . Ga aan het eind links en sla
rechtsaf de Carrer de Bonavista in. In de Carrer de Santa Teresa zit een Italiaan 29 . Loop terug
naar de Carrer de Bonavista 30 . Als je doorloopt, kom je uit bij de Jardinets de Gràcia 31 32 .
Steek over en je komt uit op de Carrer Sèneca 33 34 .
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1 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - BEZIENSWAARDIGHEDEN

MUSEU GAUDí - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau is het grootste modernistische complex van Catalonië.
Het ziekenhuis werd tussen 1902 en 1930 gebouwd naar het ontwerp van architect Lluís
Domènech i Montaner. Het bestaat uit een hoofdgebouw en 27 paviljoens. Ondergrondse
galerijen verbinden de verschillende ziekenzalen met elkaar. Sinds 1997 staat het op de
Werelderfgoedlijst en in 2014 werd het na jarenlange werkzaamheden opnieuw geopend. Je
kunt het fantastische resultaat bewonderen onder begeleiding van een gids. Het terrein kun je
ook op eigen gelegenheid bekijken.
carrer de sant antoni maria claret 167, www.santpaubarcelona.org, +34(0)93-5537801, apr-okt
ma-za 10.00-18.30, zo & feestdagen 10.00-14.30, nov-mrt ma-za 10.00-16.30, zo & feestdagen
1, entree € 13, met rondleiding € 19, metro hospital sant pau
2 MIRADOR DEL TURó DE LA ROVIRA - LEUK OM TE DOEN

Voor misschien wel het meest fantastische uitzicht over de stad moet je boven op de berg bij
de Turó de la Rovira zijn. Vanaf de bunkers, die dateren uit de Spaanse Burgeroorlog
(1936-1939), heb je 360 graden uitzicht over de stad en kun je zelfs over de voorsteden van
Barcelona uitkijken. Zowel een aanrader bij zonsopgang, als bij zonsondergang. Houd er
rekening mee dat het een flinke klim naar boven is om de bunkers te bereiken.
mirador turó de la rovira, bus 28, laatste halte

betaald.
carretera del carmel 23, www.casamuseugaudi.org, +34(0)93-2193811, dagelijks apr-sep
9.00-20.00, okt-mrt 10.00-18.00, entree € 5,50, metro lesseps
6 GAUDí EXPERIENCE - LEUK OM TE DOEN

Wie vanaf Park Güell richting de stad loopt, komt onderweg de Gaudí Experience tegen, een
centrum gewijd aan de modernist van Barcelona. Hier kun je een korte 4D-film bekijken die je
meeneemt naar de wereld van architect Antoni Gaudí en zijn ideeën. Kijk, luister, voel en
beleef. Leuk voor kinderen.
carrer de larrard 41, www.gaudiexperiencia.com, +34(0)93-2854440, dagelijks apr-sep
10.00-19.00, okt-mrt 10.30-18.00, € 9, metro lesseps
7 H2O - BEZIENSWAARDIGHEDEN

3 JARDí DE L’ÀPAT - ETEN & DRINKEN

Letterlijk betekent El Jardi de l’Àpat ‘de Eettuin’ en dat is precies wat dit restaurant is. Je eet
hier in de buitenlucht met een geweldig uitzicht over de stad. Ze serveren typisch Catalaanse
gerechten, waaronder de beroemde calçotada, een Catalaanse barbecue waarbij slieruien de
hoofdrol spelen. Je kunt kiezen uit verschillende menu’s, maar je kunt ook à la carte bestellen.
Maak kennis met de traditionele lokale keuken en geniet van het gevoel dat je de stad uit
bent, terwijl deze in feite gewoon aan je voeten ligt.
carrer de albert llanas 2 - torre, www.eljardidelapat.cat, +34(932)857750-, wo-zo 13.00-16.00
& 20.30-0.00, € 20, metro alfons x
4 PARK GüELL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In 1900 kreeg Gaudí van zijn vriend Eusebi Güell opdracht om de tuinstad Park Güell te
ontwerpen. De term ‘park’ is eigenlijk een understatement. Park Güell is een plek om uit te
waaien en om de fantasierijke erfenis van Gaudí te bewonderen. De straten en de promenade
zijn geïnspireerd op natuurlijke vormen. Het grote plein met uitzicht over stad en zee was
bedoeld als openluchttheater. De plek is favoriet onder fotografen vanwege de golvende
zitbank die bekleed is met kleurrijke mozaïeken. Het plein wordt gedragen door een Dorische
zuilenhal. Let op: je kaartje geeft toegang op een bepaald tijdstip van de dag. Het is dus
handig om van te voren je ticket te kopen en de tijd te kiezen die jou uitkomt.
carrer d’olot, www.parkguell.es, dagelijks 8.00-21.00, entree € 8, metro lesseps
5
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Midden in Park Güell staat Museu Gaudí. Hoewel de tuinstad was bedoeld als woonwijk,
werden er slechts twee huizen gebouwd. In een daarvan nam Gaudí zelf zijn intrek.
Tegenwoordig is dit een museum, waar je onder meer tekeningen en meubels van de
Catalaanse modernist kunt bewonderen. Sommige vertrekken zijn in de oude stijl bewaard
gebleven. Het museum ligt buiten het deel van Park Güell waarvoor toegang moet worden
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H2O is een prachtige kunstgalerij in het hoger gelegen deel van Gràcia ondergebracht in een
authentiek modernistisch pand uit 1910 met patio. H2O is gespecialiseerd in moderne kunst,
design en fotografie. In de galerie worden tijdelijke exposities georganiseerd. Buiten de
officiële openingstijden kun je ook een afspraak maken voor bezichtigingen.
carrer de verdi 152, www.h2o.es, +34(93)415-1801, ma-vr 16.00-20.00, gratis , metro l3
lesseps
8 THE OLD KITCHEN - SHOPPEN

Wie van ouderwetse en gezellige keukens houdt met vintage uitstraling, zit helemaal goed bij
The Old Kitchen, een winkel met vooral veel vintage keukenspullen. Denk aan retro mokken,
kekke schalen, leuke pannen en potten, keukenschorten en theedoeken. Daarnaast hebben ze
er ook andere hebbedingen voor in huis.
carrer de la providència 16, www.the-old-kitchen.business.site, +34(629)804-575, di-vr
10.30-14.00 & 17.00-20.00, za 10.00-14.00, metro l3 lesseps
9 CASA VICENS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Casa Vicens is een van de eerste bouwwerken van Gaudí. De woning werd tussen 1883 en
1888 gebouwd in opdracht van Manuel Vicens. De architectuur is een mengelmoes van
stijlen, waarvan de traditionele Spaanse stijl en de Arabische invloeden het meest in het oog
springen. De bonte verzameling keramieke tegels was deels geïnspireerd op oranjekleurige
afrikaantjes die op het bouwterrein groeiden. Het bouwwerk staat op de Unesco-lijst en is
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recentelijk opengegaan voor publiek.
carrer de les carolines 18-24, www.casavicens.org, +34(93)547-5980, dagelijks 10.00-20.00, €
16, metro fontana
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NAME

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.
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