
Hallo Jos! Pak uw koffer voor 3 dagen in 
Barcelona 

Geniet van het warme water van de 
Middellandse Zee in de 
cultuurhoofdstad van Catalonië.

Leven in Barcelona gaat samen met flink ontspannen. 
Het heerlijke klimaat en de levendige strandcultuur 
zorgen ervoor dat u lekker in en van de zon kunt 
genieten. Avonturiers kunnen een bezoek brengen aan 
de Gotische wijk met haar indrukwekkende steegjes. 

Neem een visuele tour door de stad

Praktisch–Belangrijk

Taal: Spaans Valuta: EUR Euro 

Tijdzone: GMT (+01:00) Landnummer: +34

Voltage: 230 V Stekkertype: Stekker type 
F

Suites Avenue

 Passeig de Gracia, 83 - 
Barcelona, Spanje 

Inchecken
donderdag 11 februari 2016 
(vanaf 15:00) 

Uitchecken
zondag 14 februari 2016 
(tot 12:00) 
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Vervoer
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Luchthaven - El Prat

El Prat is de belangrijkste 
luchhaven van Barcelona. 
Een treinreis van 12 km 
brengt u naar Passeig de 
Gràcia. Dit duurt ongeveer 26 
minuten (de trein rijdt elke 
dag van 06:00 tot 23:30). Met 
de taxi duurt het ongeveer 
20 minuten. Het is niet nodig 
om deze van tevoren te 
reserveren. Een andere optie 
is de 'Aerobus' die 7 dagen 
per week tussen 05:30 en 
01:00 ieder kwartier rijdt. De 
Aerobus stopt bij Plaça 
Espanya en Plaça Catalunya.


Luchthaven - Girona

Budgetvluchten arriveren 
meestal op de luchthaven 
van Girona, dichtbij de Costa 
Brava. Girona ligt ongeveer 
87 km van het centrum van 
Barcelona en er zijn 
huurauto's en taxi's 
beschikbaar. Met de bus 
bent u in 70 minuten bij 
Estació del Nord. De 
vertrektijden hangen af van 
de vluchten, maar meestal 
gaan deze bussen elke 3 uur. 
U hoeft niet van tevoren te 
reserveren. Als u met de 
trein wilt gaan, dan kunt u 
een taxi nemen naar station 
Riudellots, op 4 km afstand.


Metro

Barcelona heeft een goed en 
betrouwbaar metronetwerk, 
waarmee u gemakkelijk in de 
stad kunt reizen. U kunt 
enkele kaartjes, 
maandkaarten of kaartjes 
voor tien ritten kopen. De 
tien rittenkaart kost 
ongeveer EUR 10 en kan 
door meerdere personen 
gebruikt worden. Deze 
kaartjes kunt u ook in de bus 
gebruiken. De stations 
worden goed aangegeven in 
de stad.


Trein

Er zijn twee belangrijke 
stations voor treinreizen 
binnen Barcelona - Barcelona 
Sants (de belangrijkste 
vervoershub) en Passeig de 
Gràcia (het meest centrale 
station). Beide stations 
hebben winkels en 
restaurants en bieden 
gemakkelijke, snelle 
verbindingen naar lokale 
treinen en de metro. Als u 
naar een bestemming buiten 
Barcelona gaat, vertrekt u 
waarschijnlijk van Barcelona 
Sants. Reserveringen kunt u 
van tevoren online maken of 
bij de servicebalie.


Taxi

Taxi's worden goed 
aangegeven en zijn overal in 
de stad beschikbaar. Officiële 
taxi's zijn zwartgekleurd met 
gele strepen. U kunt naar 
een taxistandplaats gaan of 
er een aanhouden op straat - 
taxi's die beschikbaar zijn 
hebben een groen licht. Als u 
speciale verzoeken heeft 
(bijv. rolstoel, grotere auto's), 
kunt u beter van tevoren 
reserveren.


Auto

Als u een auto huurt bij 
luchthaven El Prat, dan 
bereikt u het centrum 
gemakkelijk. Volg de borden 
naar Centre Ciutat op de 
snelweg C-31. U hoeft weinig 
afslagen te nemen. Als u een 
auto wilt huren, dan zijn er 
meerdere opties beschikbaar 
op de luchthaven, waaronder 
de bekende internationele 
ketens (Hertz, Budget, etc.). 
Parkeren op straat kan lastig 
zijn, maar er zijn meerdere 
"Saba"-garages te vinden in 
de stad.
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Bus

Reizen met de bus binnen de 
stad is niet echt aan te raden 
- de metro is makkelijker, 
vooral voor toeristen. Als u 
een bus wilt pakken, dan 
staan de nummers op de 
borden en de haltes zijn 
duidelijk aangegeven in de 
stad. Helaas zijn er geen 
kaarten bij de bushaltes, dus 
soms kan het handig zijn om 
een inwoner van de stad om 
hulp te vragen. Kaartjes voor 
een enkele reis zijn 
beschikbaar in de bus.


Fiets

Aangezien Barcelona relatief 
compact is en het aantal 
fietspaden blijft toenemen, is 
het een goede stad om te 
verkennen op de fiets. Er zijn 
vele fietsverhuurders in het 
centrum van de stad, zoals 
Green Bikes in de Gotische 
wijk en Bornbike in Born. 
Deze verhuurders bieden 
ook fietstochten door de stad 
aan, waar u enkele populaire 
bezienswaardigheden kunt 
bezoeken.
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Per buurt verkennen
Volgens onze meest recente gasten zijn dit de buurten waar hét gebeurt

L'Eixample

U verblijft hier 


Het is gemakkelijk 
navigeren door de grote 
blok-achtige straten 
(zoals in New York) van 
Eixample. Passeig de 
Gràcia (in het centrum) is 
een hotspot voor 
toeristen en Gaudí's 
Casa Batlló, La Pedrera 
en Puig i Cadafalch's 
Casa Amatller liggen in 
de buurt. Carrer Balmes 
is een veilig en tolerant 
gebied voor ieder type 
reiziger.

Te zien en te doen 
Passeig de Gracia 

Sagrada Familia 

Barcelona Centrum

Het centrum van 
Barcelona mixt het 
verleden met het heden. 
Ga naar Barri Gòtic om 
het Romeinse 
fundament te zien, 
bezoek El Raval en bekijk 
de prachtige huizen van 
Gaudí aan Passeig de 
Gràcia. Goed winkelen 
kunt u bij Placa de 
Catalunya.

Te zien en te doen 
Passeig de Gracia 

Palau de la Musica 
Catalana 

La Rambla 

Barceloneta

Barceloneta loopt van de 
Olympische haven tot 
Torre Sant Sebastia en 
werd compleet 
vernieuwd voor de 
Olympische Spelen van 
1992. Pak de kabelbaan 
van Torre Sant Sebastia 
naar de Montjuïc voor 
een prachtig 
panoramisch uitzicht en 
verken de populaire 
visrestaurants aan 
Passeig de Joan de 
Borbó.

Te zien en te doen 
Barceloneta 

Barrio Gótico

De stadsmuren van deze 
buurt zijn overblijfselen 
uit de tijd van de 
Romeinen. Bovendien 
zijn de kogelgaten van 
de burgeroorlog nog te 
vinden op Plaça de Sant 
Felip Neri. Aan Portal de 
l’Àngel en Carrer Avinyó 
kunt u meerdere luxe en 
vintage boetiekwinkels 
vinden. Feesten kunt u in 
een van de trendy clubs 
aan Plaça Reial.

Te zien en te doen 
Palau de la Musica 
Catalana 

La Rambla 

Ciutat Vella

Ciutat Vella ("oude stad") 
bestaat uit meerdere 
wijken - de Gotische wijk, 
Raval, El Born en 
Barceloneta (allemaal 
voorzien van eigen 
beschrijvingen). De 
gehele wijk staat bekend 
om de smalle 
kronkelende straatjes 
die vanuit La Rambla 
naar de kust lopen.

Te zien en te doen 
Palau de la Musica 
Catalana 

La Rambla 

Barceloneta 

El Born

Deze trendy wijk 
beschikt over designer 
boetiekwinkels, 
eigenzinnige cafés en 
verschillende 
restaurants die te vinden 
zijn aan Passeig del 
Born. Breng een bezoek 
aan het Picasso-museum 
en de kathedraal Santa 
Maria del Mar. Aan de 
rand van deze wijk ligt 
het sprankelende park 
Ciutadella, waar de 
dierentuin van Barcelona 
te vinden is.
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Gracia

Deze dynamische buurt 
bruist van de jeugdige 
energie. Plaça de la 
Virreina, Plaça del Sol en 
Plaça de Rius i Taulet zijn 
heerlijke pleinen om te 
ontspannen en mensen 
te bekijken. Wandel door 
Gaudí’s Park Güell en 
bewonder de 
architectonische 
hoogstandjes en het 
prachtige uitzicht over 
de stad.

Te zien en te doen 
Park Güell 

Raval

Rambla del Raval is een 
buurt waar mensen van 
over de hele wereld 
samenkomen. Het heeft 
een brede 
voetgangersstraat die is 
omgeven door bomen. 
Hier bevinden zich 
Gaudí’s Palau Güell, 
operahuis Liceu en de 
markt La Boquería aan 
La Rambla. MACBA, het 
museum voor moderne 
kunst van Barcelona, is 
ook een skatepark en 
ontmoetingsplek voor de 
jeugd van de stad.

Sagrada Familia

Deze enorme rooms-
katholieke kerk die is 
ontworpen door Gaudí is 
niet te missen in de 
skyline van Barcelona. 
De bouw van deze kerk 
begon in 1882 en 
vandaag de dag zijn de 
werkzaamheden nog 
steeds aan de gang. 
Breng ook een bezoek 
aan de stierenarena, 
waar onder andere The 
Beatles hebben 
opgetreden.

Te zien en te doen 
Sagrada Familia 

Sants-Montjuïc

Deze wijk heeft nog veel 
van haar oorspronkelijke 
karakter behouden. De 
heuvel Montjuïc, naast 
Plaça Espanya, biedt vele 
bezienswaardigheden. 
Breng een bezoek aan 
de stichting Joan Miró en 
het museum voor 
nationale kunst van 
Catalonië (MNAC) in 
Palau Nacional. Het 
kasteel van Montjuïc uit 
de 17e eeuw staat 
bovenop de heuvel.

Te zien en te doen 
Font Màgica 

Fundació Joan Miró 

Sarrià-St. Gervasi

Deze woonwijk heeft 
verschillende lokale 
restaurants en is alleen 
te bereiken met de trein 
of met de bus. Het 
wetenschapsmuseum 
Cosmocaixa heeft 
meerdere 
tentoonstellingen en is 
speciaal geschikt voor 
families met jongere 
kinderen. Op de grens 
van de wijk ligt Les 
Planes, waar u kunt 
picknicken.

Te zien en te doen 
Tibidabo 
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Populaire bezienswaardigheden
We hebben de top 10 van bezienswaardigheden voor u geselecteerd, gesorteerd op afstand van 

uw accommodatie
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Passeig de Gracia
Populaire gebieden



Bij Passeig de Gracia 
maakt geld wél gelukkig. 
Tussen Gràcia en Plaça 
Catalunya is het een 
waar winkelparadijs. 
Bewonder Gaudí's 
architectuur bij Casa 
Batlló. Een wandeling bij 
La Pedrera is ook zeker 
de moeite waard.

Palau de la Musica Catalana
Theaters



Dit theater, dat is 
ontworpen door 
architect Lluís 
Domènech i Montaner, 
is geïnspireerd door de 
barok. Het is gebouwd in 
het begin van de 20e 
eeuw en reflecteert de 
prachtige symfonieën 
die hier door de jaren 
heen gespeeld zijn. Het 
meest belangrijke punt 
is het auditorium, waar 
het glas in lood van 
Antoni Rigalt te 
bewonderen is. Er 
vinden regelmatig 
concerten plaats in het 
Palau, van kamermuziek 
tot jazz.

Sagrada Familia
Monumenten of 

bezienswaardigheden



Deze kerk, die niet te 
missen is in de skyline 
van Barcelona, beschikt 
over enorme glas-in-
loodramen. Zowel 
gotische en art-nouveau 
invloeden zijn terug te 
vinden in dit prachtige 
gebouw, waar nog 
steeds aan gebouwd 
wordt. Waarschijnlijk is 
de kerk in 2040 voltooid, 
zodat het ontwerp van 
Gaudí onthuld kan 
worden.

La Rambla
Monumenten of 

bezienswaardigheden



De sfeer rondom Las 
Ramblas ("de straten") is 
dat van een carnaval 
waar geen einde aan 
komt. Eet wat 
geroosterde 
zonnebloempitten, 
winkel rondom Plaça de 
Catalunya of wandel 
rond en geniet van de 
unieke Catalaanse sfeer. 
Wanneer FC Barcelona 
wint, dan gaan de 
voetbalfans feest vieren 
rondom de fontein 
Canaletes. Pas wel op 
voor zakkenrollers!

Park Güell
Parken



Als u graag het 
surrealisme wilt ervaren, 
breng dan een bezoek 
aan Gaudí's wereld in 
Park Güell. Dit 
sprankelende park met 
een omvang van 17 
hectare begint in de wijk 
Gràcia en is een 
toonbeeld van het 
Catalaanse modernisme. 
Het park biedt mooie 
enclaves en spectaculair 
uitzicht over de stad. 
Ook zijn er draken in 
mozaïek te vinden. Houd 
wel rekening met een 
vrij steile wandeling 
vanaf de dichtstbijzijnde 
metrostations Lesseps 
en Vallcarca.

Font Màgica
Bezienswaardigheden



Dit is een fontein waar u 
geen geld in hoeft te 
gooien. Na 
zonsondergang komt 
iedere 15 minuten water 
uit de fontein op het 
ritme van hedendaagse 
popmuziek, het 
themanummer van Lord 
of the Rings of 
"Barcelona" van de 
Olympische Spelen van 
1992. De kleuren, het 
licht en het geluid zijn 
spectaculair, dus mis het 
niet!

pagina 10 van 18Reisgids Barcelona - Booking.com

4-2-2016https://secure.booking.com/explorer.nl.html?bn=839152469&source=hotel_page&token...



Fundació Joan Miró
Musea



Joan Miró was een 
artiest die zijn tijd ver 
vooruit was. Ga op reis 
in Miró's wereld met 
schilderijen, sculpturen 
en tapijten die zijn 
levenswerk weergeven. 
Zijn moderne werken 
zijn ook te bezichtigen 
en er is ook ruimte voor 
opkomende artiesten. 
Deze prachtige plek is 
een van de populairste 
musea van Barcelona, 
dus houd rekening met 
eventuele rijen.

Barceloneta
Bezienswaardigheden



Als het in de rest van 
Europa winter is, kunt u 
op Barceloneta nog 
steeds genieten van de 
zon in november. Neem 
een cocktail in een van 
de strandtenten en laat 
de zonnestralen op u 
vallen in deze 
vriendelijke en 
ontspannen buurt. Eet 
buiten in een van de 
restaurants aan de pier. 
Bovendien is er ook een 
speciaal strand voor 
nudisten.

Camp Nou
Stadions of arena's



Zelfs wanneer het leeg 
is, kunt u de sfeer 
proeven in dit beroemde 
voetbalstadion. Het 
stadion van FC 
Barcelona heeft 
capaciteit voor 100.000 
personen. Tijdens het 
voetbalseizoen zijn de 
metrostations overvol, 
dus houd hier rekening 
mee. Voor tickets kunt u 
Barça bezoeken (de FC 
Barcelona-winkels in de 
stad) of online boeken.

Tibidabo
Bezienswaardigheden



Het is natuurlijk nooit 
aan te raden om uw 
kind naar de maan te 
sturen, maar ze kunnen 
wel wat dichterbij 
komen in het pretpark 
bovenaan de berg 
Tibidabo. Neem ze mee 
in de kabelbaan naar de 
retro-kermis. 
Sterrenliefhebbers 
kunnen een bezoek 
brengen aan het 
observatorium Fabra. 
Het is gebouwd in 1904 
en is een van de oudste 
nog functionerende 
observatoria ter wereld.
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Aanbevolen restaurants
Filter restaurants in de buurt op prijsklasse.


Exclusief 
dineren


Mediterraan

Tragaluz

0,1 km van waar u 
verblijft 



Passatge de la 
Concepció 5, 08008 
Barcelona



0034 934 87 06 21 


Lekker en 
betaalbaar


Spaans

Moon Café

0,3 km van waar u 
verblijft 



Provença 213, 08008 
Barcelona



0034 934 881 721 


Exclusief 
dineren


Mediterraan

East 47 Cocktail and 
Tapas Bar

0,3 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Pau Claris 
150, 08009 Barcelona



0034 934 87 62 62 


Exclusief 
dineren


Mediterraan

Josephine

0,3 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Pau Claris 
147, 08009 Barcelona



0034 934 87 75 60 


Exclusief 
dineren


Italiaans

Toto

0,3 km van waar u 
verblijft 



Carrer de València 246, 
08007 Barcelona



0034 934 67 67 29 


Exclusief 
dineren


Italiaans

Da Greco

0,4 km van waar u 
verblijft 



Santa Teresa 10, 08008 
Barcelona



0034 93 218 65 50 


Waar voor 

uw geld


Spaans

La Pepita

0,4 km van waar u 
verblijft 



Còrsega 343, 08037 
Barcelona



0034 93 238 48 93 


Exclusief 
dineren


Japans

Parco

0,5 km van waar u 
verblijft 



Passeig de Gràcia 119, 
08008 Barcelona



0034 932 38 78 22 


Waar voor 

uw geld


Catalaans

Goliard

0,6 km van waar u 
verblijft 



Carrer del Progrés 6, 
08012 Barcelona



0034 932 07 31 75 
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Waar voor 

uw geld


Catalaans

Gut

0,6 km van waar u 
verblijft 



Carrer del Perill 13, 
08011 Barcelona



0034 931 86 63 60 


Exclusief 
dineren


Spaans

Bilbao

0,6 km van waar u 
verblijft 



Carrer del Perill 33, 
08012 Barcelona



0034 934 58 96 24 


Lekker en 
betaalbaar


Italiaans

La Tagliatella

0,6 km van waar u 
verblijft 



Pau Claris 118, 08010 
Barcelona



0034 93 514 89 43 


Lekker en 
betaalbaar


Spaans

Morryssom

0,6 km van waar u 
verblijft 



Girona 162, 08037 
Barcelona



0034 934 58 40 17 


Waar voor 

uw geld


Thais

Thai Gardens

0,6 km van waar u 
verblijft 



Diputació 273, 08007 
Barcelona



0034 934 87 98 98 


Exclusief 
dineren


Spaans

Tapas 24

0,6 km van waar u 
verblijft 



Diputació 269, 08007 
Barcelona



0034 934 88 09 77 


Waar voor 

uw geld


Midden-
Oosters

Al-Jaima

0,6 km van waar u 
verblijft 



Carrer de València, 218 
- 08011



0034 934540712 


Waar voor 

uw geld


Indiaas

Bembi

0,6 km van waar u 
verblijft 



Consell de Cent 377 - 
08009



0034 935024952 


Exclusief 
dineren


Midden-
Oosters

La Rosa del Desierto

0,6 km van waar u 
verblijft 



Plaça Narcís Oller 7, 
08006



0034 932374590 


Exclusief 
dineren


Marokkaans

La Mamounia

0,6 km van waar u 
verblijft 



C/ Valencia 193, 08011

0034 934520459 


Waar voor 

uw geld


Mexicaans

El Alebrije

0,7 km van waar u 
verblijft 



Mallorca 188, 08036 
Barcelona



0034 931 27 10 51 


Waar voor 

uw geld


Japans

Kibuka

0,7 km van waar u 
verblijft 



Goya 9, 08012 
Barcelona



0034 932 378 994 
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Waar voor 

uw geld


Italiaans

A Gianni

0,7 km van waar u 
verblijft 



Valencia 350, 08009 
Barcelona



0034 934 591 723 


Waar voor 

uw geld


Grieks

Albarakah

0,7 km van waar u 
verblijft 



Carrer de València, 204 
- 08011



0034 933234651 


Waar voor 

uw geld


Spaans

La Flauta

0,8 km van waar u 
verblijft 



Aribau 23, 08011 
Barcelona



0034 933 237 038 


Lekker en 
betaalbaar


Mediterraan

Tasca i Vins

0,8 km van waar u 
verblijft 



Diputació 304, 08009 
Barcelona



0034 93 342 53 28 


Exclusief 
dineren


Spaans

Betlem

0,8 km van waar u 
verblijft 



Carrer Girona 70, 08009 
Barcelona



0034 932 65 51 05 


Lekker en 
betaalbaar


Catalaans

Sol Soler

0,9 km van waar u 
verblijft 



Plaça del Sol 21, 08012 
Barcelona



0034 931 72 99 75 


Exclusief 
dineren


Mediterraan

Botafumeiro

0,9 km van waar u 
verblijft 



Carrer Gran de Gràcia 
81, 08012 Barcelona



0034 932 18 42 30 


Lekker en 
betaalbaar


Catalaans

Taverna La Llesca 
(Sarrià-Sant Gervasi)

0,9 km van waar u 
verblijft 



Travessera de Gràcia 
86, 08006 Barcelona



0034 934 16 05 03 


Waar voor 

uw geld


Indiaas

Mayura

0,9 km van waar u 
verblijft 



Carrer Girona 57, 08037 
Barcelona



0034 934 814 536 


Lekker en 
betaalbaar


Catalaans

Taverna La Llesca 
(Gràcia)

1,0 km van waar u 
verblijft 



Terol 6, 08012 
Barcelona



0034 932 85 02 46 


Exclusief 
dineren


Frans

Viblioteca

1,0 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Vallfogona 12, 
08012 Barcelona



0034 932 84 42 02 


Waar voor 

uw geld


Internationaal

Granja Petitbo

1,0 km van waar u 
verblijft 



Passeig de Sant Joan 82, 
08009 Barcelona



0034 932 65 65 03 
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Exclusief 
dineren


Spaans

El Asador de Aranda

1,0 km van waar u 
verblijft 



Pau Claris 70, 08010 
Barcelona



0034 93 342 55 77 


Lekker en 
betaalbaar


Spaans

O Retorno

1,1 km van waar u 
verblijft 



Comte d'Urgell 168, 
08036 Barcelona



0034 934 531 104 


Waar voor 

uw geld


Midden-
Oosters

Aska Dinya

1,1 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Verdi 28, 
08012 Barcelona



0034 933 68 50 77 


Lekker en 
betaalbaar


Spaans

100 Montaditos 
Urquinaona

1,1 km van waar u 
verblijft 



Plaça Urquinaona 1, 
08010 Barcelona



0034 933 18 48 21 


Waar voor 

uw geld


Midden-
Oosters

Askadinya

1,1 km van waar u 
verblijft 



Carrer Verdi, 28 - 08012

0034 933685077 


Lekker en 
betaalbaar


Amerikaans

The Dog Is Hot

1,2 km van waar u 
verblijft 



Carrer de l'Or 8, 08012 
Barcelona



0034 931 85 95 17 


Waar voor 

uw geld


Catalaans

El Glop

1,2 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Sant Lluís 24, 
08012 Barcelona



0034 932 13 70 58 


Exclusief 
dineren


Frans

Brasserie Flo

1,2 km van waar u 
verblijft 



Jonqueres 10, 08003 
Barcelona



0034 933 193 102 


Lekker en 
betaalbaar


Italiaans

La Piadina

1,3 km van waar u 
verblijft 



Santa Creu 1, 08012 
Barcelona



0034 665 035 794 


Lekker en 
betaalbaar


Iers

Michael Collins

1,3 km van waar u 
verblijft 



Plaza Sagrada Familia 4, 
08013 Barcelona



0034 934 59 19 64 


Waar voor 

uw geld


Catalaans

Julivert Meu

1,3 km van waar u 
verblijft 



Bonsuccés 7, 08001 
Barcelona



0034 933 18 03 43 


Lekker en 
betaalbaar


Brits

Timeline

1,4 km van waar u 
verblijft 



Providencia 3, 08024 
Barcelona



0034 932 177 938 
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Waar voor 

uw geld


Midden-
Oosters

Arabia

1,4 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Sant Pere 
Mes Alt, 18 - 08003



0034 933198793 


Waar voor 

uw geld


Midden-
Oosters

Abou Khalil

1,6 km van waar u 
verblijft 



Carrer de Santaló, 88 - 
08021



0034 932018830 


Waar voor 

uw geld


Indiaas

Bombay Spicy 
Barcelona

1,8 km van waar u 
verblijft 



Carrer Sant Pau 16-18 - 
08001



0034 933174918 


Lekker en 
betaalbaar


Indiaas

Restaurante 
Maharajá

1,9 km van waar u 
verblijft 



Rambla del Raval, 14 - 
08001



0034 934425777 


Waar voor 

uw geld


Indiaas

Rangoli

3,1 km van waar u 
verblijft 



Pg. Joan de Borbó, 78, 
Barceloneta



0034 932211981 
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Insider tips
De beste tips, rechtstreeks van ons lokale team in Barcelona.

Carretera de les Aigües

Carretera de les Aigües is 
een vlak bergpad in de 
Collserola-heuvels en is 
zo lang als de stad. Het is 
een leuke plek om te 
gaan rennen, fietsen of 
wandelen. Sport in de 
frisse buitenlucht en 
geniet van het prachtige 
uitzicht.

Tip geschreven 
door Javi 

Javi is geboren 
en getogen in 
Barcelona en is 
gek van sport, 
vooral FC 
Barcelona.

Op kaart tonen 

Iedere dag geopend. 

Plaça dels Àngels

Skateboarders van over 
de hele wereld komen 
samen op het plein 
rondom de MACBA. U 
vindt hier een mix van 
skaters, toeristen en 
inwoners van het gebied. 
Geniet van het spektakel, 
maar let wel op uw 
spullen.

Tip geschreven 
door Ric 

Ric is naar 
Barcelona 
verhuisd voor de 
levendige 
skateboardscene, 
straatcultuur en 
creatieve sfeer.

Plaça dels Àngels, 
08001 Barcelona 
Op kaart tonen 
Iedere dag geopend. 





Mercat de la Princesa

Dit is het best bewaarde 
geheim - een 
showkookmarkt in een 
gerestaureerd paleis uit 
de 15e eeuw. Er zijn veel 
verschillende kraampjes 
die heerlijk eten 
verkopen, zoals eieren 
die op 100 verschillende 
manieren worden 
gekookt, Japans, Spaans 
en Italiaans eten.

Tip geschreven 
door Carla 

Carla is een 
positief persoon 
die er van houdt 
om nieuwe 
dingen te 
ontdekken.

Carrer del Sabateret 
1-7, 08003 
Op kaart tonen 
www.mercatprincesa.com 
Open van maandag tot 
en met donderdag van 
09:00 tot 00:00 uur, 
vrijdag van 09:00 tot 
00:30 uur en zondag 
van 09:00 tot 23:00 uur. 
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