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

Bestial
Gran Casino de Barcelona
Port Olímpic
Azul Sailing
Strand van Poblenou
Xiringuito Escribà
Vai Moana
Parc del Poblenou
Cementeri de l’Est
Indiana House
BD Barcelona Design
Leka
DomésticoShop
Carrot Café
Museu de la Música
La Monumental
Encants Barcelona
Disseny Hub
Torre Agbar
Els Tres Porquets
Museu Can Framis
Street Art Tour
Noak Room
Timesburg
Can Recasens
De Peus a Terra
El Tío Ché
La Pubilla del Taulat
Els Pescadors
Palo Alto
Parc del Fòrum
Museu Blau
Barcelona Bosc Urbà

ROUTE
vila olímpica & poble nou
OVER DE ROUTE

Met zo n 15 kilometer is dit een flinke wandeling, maar designliefhebbers zullen zich niet snel
vervelen. De sfeer in deze twee wijken is totaal anders dan in de rest van de stad. Op de
Rambla del Poblenou vind je het authentieke Barcelona en kun je heerlijk eten. De route is
(deels) ook prima te fietsen. Bedenk wel dat sommige wegen eenrichtingsverkeer zijn. Loop
dan een stukje met de fiets in de hand over het trottoir.

DE WIJKEN

Als je vanuit La Barceloneta langs de kustlijn richting het noorden kijkt, kun je in de verte
Barcelona's twin towers onderscheiden. De wolkenkrabbers maken deel uit van het
Olympisch dorp, ofwel Vila Olímpica, dat ter gelegenheid van de zomerspelen in 1992 werd
aangelegd. In deze Miami-achtige wijk kun je loungen op comfortabele banken in exclusieve
clubs. Je kunt ook een gokje wagen in het casino en daarna de bloemetjes buiten zetten in
een van de vele danscafés. Op zondagmiddag, als half Barcelona op de kade flaneert, is dit de
place to be voor een sessie ongegeneerd mensen kijken.
Een eindje verderop ligt de oude industriewijk Poble Nou, die de afgelopen jaren volledig op
de schop ging. Antieke fabriekshallen werden omgetoverd tot designloft of atelier en aan de
Avinguda Diagonal verrees het ene na het andere moderne architectonische hoogstandje,
zoals de opvallende Torre Agbar, die het beginpunt van de innovatieve wijk markeert.
Hierachter strekt 22@ zich uit, Barcelona's technologische district en dé hotspot voor startups die zich in de stad vestigen.
Met de komst van hippe ICT ers en jonge ondernemers verschijnen er ook steeds meer
eigentijdse eetgelegenheden in de wijk. De vernieuwing die hier gaande is, staat in schril
contrast met het oude centrum van dezelfde buurt: La Rambla del Poblenou. Ervaar daar het
ouderwetse wijkgevoel en geniet van de gemoedelijke sfeer. De afgelopen jaren is het aantal
toeristen hier weliswaar gestegen, maar de aantallen liggen er nog altijd stukken lager dan in
het centrum van de stad.
In het moderne Fòrum, waar je reusachtige zonnepanelen langs de kust ziet, worden onder
andere muziekfestivals en conferenties gehouden. Ook het winkelcentrum Diagonal Mar is
een trekpleister.

WEINIG TIJD

Puerto Olímpico + Torre Agbar + Encants Barcelona + Disseny Hub + Palo Alto

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 14.70 km)
Vanaf metrostation Ciutadella-Vila Olímpica loop je naar de Olympische haven, waar van alles
te doen is. Je kunt er natuurlijk eten, maar ook een gokje wagen of een zeilboot huren 1
3

4 . Hiervandaan loop je verder richting het strand 5 waar je aan zee kunt eten 6

2

7.

Neem daarna links de Carrer de la Llacuna om een bezoek te brengen aan het skatepark 8 en
een bijzondere begraafplaats 9 . Op de Carrer del Taulat ga je links en vervolgens de eerste
rechts voor een hippe kledingwinkel 10 . Daarna ga je links op de Carrer de Ramon Turró voor
werk van lokale designers 11 en vervolgens neem je rechts de Carrer de Badajoz 12 (13) en
links Carrer de Almogàvers 14 . Bij de Carrer de Pamplona ga je links en op de Carrer de
Tànger ga je links voor een kop koffie of een lekkere lunch 15 . Je ziet het Auditorium 16 al
liggen. Wandel erheen en ga rechts Carrer de Lepant in voor de stierenvechtarena 17 . Via de
Gran Vía loop je in de richting van het Plaça Glòries 18 19 20 . Loop via het winkelcentrum in
de richting van de Rambla del Poblenou om lekker te happen bij Els Tres Porquets 21 . Vervolg
je weg op de Rambla del Poblenou en steek de Diagonal over. Ga rechts op de Carrer de
Sancho de Ávila. Je komt langs Museu Can Framis 22 (23). Loop terug naar de Avinguda
Diagonal en ga deze rechts in. Via de Carrer de Lope de Vega 24 , die je rechts inslaat, ga je
verder. Op de Carrer de Llull ga je opnieuw rechts en ook de Carrer de Roc Boronat ga je
rechts in 25 . Loop terug tot de kruising met de Carrer de Pujades: hier ga je links 26 . Loop
door tot de Rambla del Poblenou waar je goed kunt eten 27 . Ga links en neem Carrer de
Pallars rechts om de eerste weer rechts te gaan. Op de Carrer de Marià Aguiló kun je shoppen
28 . Heb je zin in een ijsje, sla dan rechtsaf bij de Carrer de Ramon Turró 29 . Loop anders

rechtdoor om een tapasgerecht te bestellen 30 . Ga aan het eind links de Carrer de Taulat in,
waar je op de Carrer de Vidal i de Valenciano rechts kunt voor fantastische vis 31 . Of ga
verder via de Passeig de Taulat tot aan de Carrer de Bac de Roda, die je links in wandelt. Ga
meteen rechts op de Carrer dels Pellaires 32 . Vervolg je weg via de Passeig de Taulat voor
het Parc del Fòrum 33 34 35 .
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1 BESTIAL - ETEN & DRINKEN

De binnentuin van restaurant Bestial is misschien wel een van de mooiste plekjes langs het
strand van Barcelona om buiten te dineren. Hier zit je in de schaduw van de palmbomen met
uitzicht op zee. Kies voor een tafel of een van de loungebanken. 's Avonds wordt de tuin
romantisch verlicht. Op de kaart staan mediterrane gerechten en de prijs-kwaliteitsverhouding
is er prima. Later op de avond gaan binnen de voetjes van de vloer.
carrer de ramon trias fargas 2, grupotragaluz.com, +34(932)24-0407, ma-za 13.00-23.30, zo
13.00-16.00, € 17,50, metro ciutadella-vila olímpica

Uitgebreid tafelen aan zee kan bij de strandtent Xiringuito Escribà langs het strand Bogatell.
De zaak is in handen van de zoon van Christian Escribà, een van de bekendste patissiers in
Spanje. Zowel binnen als buiten zit je hier comfortabel. Het restaurant is gespecialiseerd in
rijstgerechten en op de kaart kom je natuurlijk veel vis tegen. Een perfecte plek om paella te
bestellen.
avinguda litoral 42, www.xiringuitoescriba.com, +34(0)93-2210729, dagelijks 13.00-23.30, €
20, metro llacuna
7 VAI MOANA - ETEN & DRINKEN

2 GRAN CASINO DE BARCELONA - LEUK OM TE DOEN

Vai Moana is met stip een van de mooiste strandtenten van Barcelona. Goed eten, prachtige

Een gokje wagen kan in het glamoureuze Gran Casino de Barcelona. Haal je mooiste
avondkleding tevoorschijn en beproef je geluk in de speelzalen. Ben je niet zo’n waaghals?
Gelukkig kun je ook alleen dineren in een van de restaurants.

setting, fijne vibes en veel te grote cocktails: hier is het altijd genieten. Neem plaats aan de
tafels of op de fijne witte ligstoelen met parasol. Wedden dat je hier niet meer wegkomt?
avinguda litoral s/n, www.vaimoanabeachbar.com, +34(93)309-1291, apr-nov dagelijks

carrer de la marina 19-21, www.casino-barcelona.com, +34(0)93-2257878, zo-do 10.00-5.00,
vr-za 10.00-5.30, entree € 4,50, metro ciutadella-vila olímpica

10.00-1.00, € 14, metro l4 llacuna
8 PARC DEL POBLENOU - LEUK OM TE DOEN

3 PORT OLíMPIC - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Barcelona’s Port Olímpic is de sporthaven die ter gelegenheid van de Olympische Spelen in
1992 werd aangelegd. In het havengebied kun je wandelen met uitzicht op de boten die er
aangemeerd liggen, de zee daarachter en de vissers, want op daarvoor aangewezen plekken
is vissen toegestaan.
port olímpic, metro ciutadella-vila olímpica

Skatende avonturiers kunnen sinds kort terecht in het Parc del Poblenou waar een speciaal
gebied voor skaters is aangelegd. Voor de kenners: je kunt er oefenen in de streetzone, de
snake en de pool. Het park is overigens ook geschikt voor een wandeling.
parc del poblenou, dagelijks 10.00-zonsondergang, metro llacuna
9 CEMENTERI DE L’EST - BEZIENSWAARDIGHEDEN

4 AZUL SAILING - LEUK OM TE DOEN

Bij Azul Sailing huur je een catamaran, een zeiljacht of een motorboot om met familie of
vrienden de prachtige kustlijn van Barcelona te verkennen. Je kunt een of twee dagen of zelfs
een hele vakantie op zee spenderen: een schipper vaart je overal naartoe. Een boot zonder

Cementeri de l’Est stamt uit 1773 en is daarmee de oudste begraafplaats van Barcelona. De
mausolea van rijke stedelingen zijn indrukwekkend, evenals de opeengestapelde grafnissen
die voorzien zijn van bloemen, foto’s en, in onze ogen, kitscherige objecten.
carrer del taulat 2, dagelijks 8.00-18.00, entree gratis, metro llacuna

schipper huren kan ook; neem in dat geval wel je vaarbewijs mee. Het is aan te raden om je
vaartuig van tevoren te reserveren.
escollera del poble nou, local 5, port olímpic, www.azulsailing.es, +34(0)93-2847664, metro
ciutadella-vila olímpica
5 STRAND VAN POBLENOU - LEUK OM TE DOEN

Het strand van Poblenou werd pas na de Olympische Spelen van 1992 aangelegd en begint bij
Platja Bogatell. Het is doorgaans een stuk rustiger dan in de wijk La Barceloneta en het is dan
ook favoriet bij locals. Bovendien is het strand hier een stuk breder. Je vindt er hippe
strandtenten, volleybalnetten en langs de boulevard is het prima fietsen of wandelen.
passeig marítim del bogatell, metro L4 Bogatell
6 XIRINGUITO ESCRIBà - ETEN & DRINKEN
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

NAME

Annebeth Vis
Photography

Ilse Ouwens, Duncan
de Fey, Nancy Lee
LAATSTE UPDATE

2019-12-02 15:56:41
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.

LOCAL

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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