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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

>> NIGHTLIFE

Hotel W
Pez Vela
Club Natació Atlètic Barceloneta
Cinema Lliure
Lost & Found
Funky Cycle
Mondorent
Boardriders Barceloneta
Stadsstrand
Amarre 69
Makamaka Beach Burger Café
Vioko
Box Barcelona
Surf House Barcelona
Moloka'i SUP Center
Salamanca
Barraca
Bar Bodega l'Electricitat
Cova Fumada
Forn Baluard
The Only Fish in the Sea
Jai-Ca
Parc de la Barceloneta
Gymtoestellen aan zee
Bestial
Peix
Gran Casino de Barcelona
Enoteca
Hotel Arts & Torre Mapfre
Port Olímpic
Azul Sailing
Xiringuito Escribà
Els Pescadors
Museu Blau
Parc del Fòrum
Barcelona Bosc Urbà

ROUTE
fietsen langs het strand van
barcelona
OVER DE ROUTE

Deze route voert langs het strand van Barcelona. Onderweg passeer je veel culinaire adresjes
en kom je tal van mogelijkheden tegen voor sportieve activiteiten. 's Zomers kun je de route
het beste 's morgens of later op de dag afleggen.

DE WIJKEN

Lekker uitwaaien langs de boulevard, een frisse duik na een lange dag shoppen of cultuur, of
een authentieke paella met uitzicht over de Middellandse Zee. Het strand is ongetwijfeld een
van Barcelona's grootste charmes. Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden leefden de
Barcelonezen met hun rug naar de zee, zoals velen zich nog wel kunnen herinneren. In de
weekenden kwamen ze wel aan de kust, om er een hapje te eten of een wandeling te maken,
maar daar was alles mee gezegd. Het strandleven dat tegenwoordig zo kenmerkend is voor
de wijken La Barceloneta, Vila Olímpica en El Poblenou, is echt iets van het Barcelona van na
de Olympische Spelen, die in 1992 werden gehouden.
Ter gelegenheid van de Zomerspelen besloot de gemeente dat de kust op de schop moest en
dat het hoog tijd was dat er in de Catalaanse hoofdstad een zandstrand werd aangelegd. Dat
zouden de bezoekers zeker waarderen. In eerste instantie werd het strand van La Barceloneta
aangelegd en in de daaropvolgende jaren breidden de playas zich steeds verder uit richting het
noorden.
Het stadsstrand is tegenwoordig ongeveer vijf kilometer lang en met name in de
zomermaanden the place to be. Het strekt zich uit van het luxe Hotel W in het zuiden tot aan
het Fòrum in het noorden. Locals en toeristen komen er om te wandelen, zwemmen, eten,
suppen, fietsen, hardlopen, skaten, zonnen en niet te vergeten om uitgebreid te lunchen of te
dineren of om 's avonds flink de bloemetjes buiten te zetten. De gebieden rond Hotel W en
de Port Olímpic (Olympische Haven) zijn uitgaansgebieden pur sang. Toch is de authentieke
couleur locale nog niet helemaal verdwenen. Zeker in La Barceloneta en El Poblenou kom je
genoeg originele bodega's en restaurants tegen. Je zit hier goed voor tapas en vis.
Of je nu komt voor cocktails of visgerechten, om uit te waaien of uit te gaan: één ding is
zeker, de laid-back sfeer geeft je gegarandeerd een vakantiegevoel.

WEINIG TIJD

Hotel W + Hotel Arts & Torre Mapfre + Port Olímpic + Els Pescadors + Stadstrand

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.20 km)
Begin bij Hotel W 1 en ga richting strand. Rechts zie je Pez Vela 3 . Links van het fietspad
ligt het zwembad 3 , rechts kun je naar de film in de openlucht 4 . Op het plein wordt de
vlooienmarkt 5 gehouden en kun je een fietstaxi 6 bestellen. Voor een scooter 7 steek je
de Passeig de Joan de Borbó over. Bij Boardriders 8 huur je een surfplank en duik je zo de
zee 9 in. Ga via het plein naar de Passeig de Joan de Borbó voor een drankje 10 , een burger
11 of een ijsje 12 . Ga rechts de Carrer l'Amirall Aixada in en neem de tiende straat rechts

voor Box Barcelona 13 . Onderweg kom je Surf House Barcelona 14 tegen. Ga terug naar de
Carrer l'Amirall Aixada, ga linksaf en de eerste straat rechts voor Moloka'i SUP center 15 .
Loop via deze straat verder de wijk in tot aan de Carrer de l'Amirall Cervera. Ga hier rechts
richting strand en kom uit bij Salamanca 16 . Op de hoek met Passeig Marítim zit Barraca (17}).
Loop een stukje terug de Carrer de l'Amirall Cervera in en ga rechts bij de Carrer de l'Atlàntida
voor Bar Electricitat 18 . Steek het Plaça de Poeta Boscà over voor Cova Fumada 19 en Forn
Baluard 20 . Steek opnieuw het plein over, zodat voor The Only Fish in the Sea 21 . Loop via de
Carrer de l'Atlàntida tot aan Carrer de Ginebra en ga dan links voor tapas bij Jai-Ca 22 . Ga de
Passatge de Carbonell in en rechts bij de Carrer de Balbao. Vervolg de weg tot je uitkomt bij
het Parc de la Barceloneta 23 . Na het park steek je de Passeig Maritim over en kom je uit bij
de gymtoestellen aan zee 24 . Volg de kustlijn tot Bestial 25 , Peix 26 en het casino 27 . Hier
vind je ook sterrenrestaurant Enoteca 28 en Hotel Arts & Torre Mapfre 29 . Waar het strand
ophoudt begint de Port Olímpic 30 . Hier zit Azul Sailing 31 . Loop door langs het strand tot aan
Xiringuito Escribà 32 . Ga links bij de Passatge de la Llacuna en bij de rotonde rechts naar
Passeig de Calvell. Ga bij de Carrer del Ferrocarril links, sla de eerste straat rechtsaf en vind op
het Plaça de Prim visrestaurant Els Pescadors 33 . Via de Carrer de Fernando Poo en Carrer de
Bilbao rechts kom je weer op het strand. Vervolg je weg tot aan Carrer de Josep Pla en ga
rechts op de Passeig de Taulat tot aan Plaça de Llevant. Rechts staat Museu Blau 34 en
daarnaast Parc del Fòrum 35 . Op hetzelfde terrein vind je ook het avonturenpark Barcelona
Bosc Urbà 36 .
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1 HOTEL W - NIGHTLIFE

plaça del mar, www.lostfoundmarket.com, +34(674)696-177, metro barceloneta

Sinds Hotel W, dat bekend staat als ‘La Vela’ (Het Zeil), langs Barcelona’s stadsstrand verrees,
is dit ’s zomers dé uitgaansplek voor trendy publiek. Op de 26e verdieping zit de populaire
Eclipse Bar en direct aan het strand is Salt Beach Club een hippe tent. Ook zitten er
verschillende restaurants die later op de avond in gezellige bars veranderen.
plaça de la rosa dels vents, www.w-barcelona.com, +34(932)952-800, metro barceloneta
2 PEZ VELA - ETEN & DRINKEN

Bij Hotel W kun je prima iets eten of drinken in de lounge of het restaurant en de Eclipse Bar,
maar echt goedkoop is het niet. De restaurants pal onder 'De Zeil' van Barcelona zijn een stuk
betaalbaarder. Een goed voorbeeld is de moderne en tegelijk sfeervolle strandtent Pez Vela.
Hier kunnen je binnen of buiten zitten en mediterrane gerechten bestellen die horen bij een
dagje (of avondje) strand. De prijs-kwaliteitsverhouding is er prima en de setting is bijna net zo
bevoorrecht als in het iconische hotel zelf.
paseo del mare nostrum 19/21, grupotragaluz.com/restaurante/pez_vela/, +0034(932)21-6317,
zo-do 13.00-23.30, vr-za 13.00-0.00, € 20, Bus V15 Plaça de la Rosa dels Vents

6 FUNKY CYCLE - LEUK OM TE DOEN

Geen zin om zelf te fietsen? Laat je dan in een comfortabele fietstaxi van Funky Cycle langs
de kust vervoeren. Deze 'rickshaws' bieden plek voor twee tot drie personen. Overleg van
tevoren over het tarief en vraag je chauffeur intussen om informatie over de stad. De
fietstaxi's zijn meestal te vinden op Plaça del Mar langs het strand van La Barceloneta.
Plaça del Mar, funkycycle.es/language/en/, +34(93)250-5665, € 10, Bus V15 Pg. Joan de
Borbó-Pl del Mar
7 MONDORENT - LEUK OM TE DOEN

Hoewel er in Barcelona steeds meer pedaalridders bij komen, blijft het een stad waar scooters
het straatbeeld bepalen. Wil je er zelf eentje huren? Dat kan bij Mondorent. Met zo'n
gemotoriseerde tweewieler ben je zo van de ene kant van de stad naar de andere kant. Je
hebt natuurlijk wel een geldig rijbewijs nodig. Mondorent biedt ook elektrische fietsen.
passeig joan de borbòn 80-84, mondorent.com, +34(93)295-3268, ma-zo 10.00-20.00, € 30,
Bus V15 Pg. Joan de Borbó-Moll de Catalunya

3 CLUB NATACIó ATLèTIC BARCELONETA - LEUK OM TE DOEN

Een zwembad langs het strand. De Club Natació Atlètic Barceloneta is buitengewoon populair
bij de locals, zowel jongeren als ouderen. Dit zwembad bestaat uit twee buitenbaden,
waaronder een zoutwaterbad, een binnenbad en voldoende opties voor kleine kinderen.
Bovendien loop je zo het strand op als je toch ineens zin krijgt in een duik in zee.
plaça del mar s/n, cnab.cat, +34(93)221-00 10, ma-vr 6.30-23.00, za 7.00-23.00, zo 8.00-20.00,
€ 12, Bus V15 Pg. Joan de Borbó-Moll de Catalunya
4 CINEMA LLIURE - LEUK OM TE DOEN

8 BOARDRIDERS BARCELONETA - SHOPPEN

Bij een strand hoort natuurlijk een surfshop. Boardriders Barceloneta is een conceptstore met
uitzicht op zee van het merk Quicksilver. Op de 400 vierkante meter die de shop groot is, vind
je ongetwijfeld de allerbeste beach outfit (niet alleen van Quicksilver, ook van andere merken)
en de laatste surfplanken en andere benodigdheden voor surfers. Daarnaast richt Boardriders
zich op skaters.
carrer del mar 1-4, www.quiksilver.com, +34(93)221-4491, ma-za 10.00-21.00, zo 11.00-21.00,
Metro L4 Barceloneta

Langs het strand van Sant Sebastià in La Barceloneta wordt in de zomermaanden de
openluchtbioscoop Cinema Lliure georganiseerd. Op donderdagen en zondagen kun je vanaf
21.00 uur gratis genieten van filmsessies in de buitenlucht. Normaal gesproken worden er
vooral filmhuisfilms vertoond in diverse talen en met ondertiteling. Wees op tijd om een plekje
te bemachtigen.
platja de sant sebastiá, www.cinemalliure.com, do & zo vanaf 21.00, gratis, metro L4
Barceloneta

9 STADSSTRAND - LEUK OM TE DOEN

Een van de grote voordelen aan Barcelona is zonder twijfel de kust met het bijbehorende
stadsstrand, dat ter gelegenheid van de Olympische Spelen in 1992 is aangelegd. Langs
enkele kilometers zandstrand, van Barceloneta tot aan het Fòrum, kun je je handdoekje
neerleggen en genieten van het uitzicht op de Middellandse Zee. Met name tijdens vakanties
en in de weekenden kan het er druk zijn. Zorg dat je je bezittingen altijd in het oog houdt.
playa de barceloneta, metro barceloneta

5 LOST & FOUND - LEUK OM TE DOEN

De maandelijkse vlooienmarkt Lost & Found op Plaça del Mar pal aan zee is een ware
happening. Je kunt er niet alleen tweedehandsjes scoren, maar ook je haar laten knippen, een
biertje drinken en genieten van de muziek. Barcelona’s hipsters laten zich hier graag zien. In
de wintermaanden verhuist de vlooienmarkt naar de centrale hal van Esctació de França in El
Born. Houd de website in de gaten voor de juiste data.
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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.
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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.

7

8

