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Barcelona: stad der wonderen, Parijs aan zee, koningin der 
steden, de grote verleidster. Aan superlatieven geen gebrek 
voor een van de aantrekkelijkste steden van Europa. Barcelona 
is een vitale cultuurstad met tientallen musea, parken, stranden, 
wereldberoemde monumenten en een kosmopolitische sfeer en 
een aangenaam, zonnig klimaat.

Wie Barcelona zegt, noemt in één adem 
de Ramblas, de creaties van Gaudí – 
met de Sagrada Familia als boegbeeld – 
en voetbalclub FC Barcelona. Natuur-
lijk zijn dit verplichte nummers, maar 
wie zich hiertoe beperkt heeft maar 
weinig van de stad gezien. Barcelona 
is ook lekker uitwaaien op de Passeig 
Marítim, de vier kilometer lange 
boulevard langs de Méditerranée, of  
rustig de krant lezen in Parc Güell. 
En wie niet heeft gedwaald door wijken 
als Raval, Barceloneta of  Gràcia, heeft 
toch echt wat gemist.

Regeldrift op de Ramblas
Lekker fl aneren over de Ramblas is 
een goede binnenkomer. Wat ooit het 
open riool van de Ciutat Vella – de 
historische kern van Barcelona – was, 
is nu zo ongeveer de beroemdste 

 fl aneerboulevard ter wereld. Van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat be-
weegt een bonte mengeling van toeris-
ten en buurtbewoners zich voort tegen 
een decor van bloemenstallen, kranten-
kiosken, terrasjes en historische ge-
bouwen zoals het Gran Teatre del 
Liceu. Tekenaars, schoenpoetsers en 

levende standbeelden dingen naar de 
gunst van de voorbijgangers. Voor de 
standbeelden is dat iets gemakkelijker 
geworden want hun aantal is sterk 
gereduceerd. De reden? De gemeente 
kijkt de laatste tijd met argusogen naar 
de Ramblas. De ene verordening volgt 
de andere op. Waren de dierenstallen 
al uit het straatbeeld verdwenen, nu 
moet iedereen die als ‘estatua viva’ op 
de Ramblas wil staan een examen 
afl eggen en er zijn maar 15 plaatsen 
beschikbaar. Ook de toerist ontkomt 
niet aan de gemeentelijke regeldrift: 
in bikini of  blote bast fl aneren kan je 
duur komen te staan.
Wat niet mag worden gemist is de 
Mercat de la Boqueria. De overdekte 
markthal halverwege de Ramblas is er 
een zoals je die alleen langs de Middel-
landse Zee vindt: een bonte uitstalling 
van groenten, fruit, bloemen, vlees, 
vis en kazen in een zuidelijk hectische 
sfeer. En je kunt er nog lekker eten 
ook. Reisgidsen schrijven dat je ook 
absoluut koffi e moet hebben gedronken 
in Café l’Ópera, tegenover het Liceu, 
een van die ‘karakteristieke’ cafés van 
Barcelona. Maar de charme van weleer 
lijdt er fl ink onder de druk van het 
 toerisme. En als in een boek staat dat 
ook  Hemingway er ooit een stap over 
de drempel heeft gezet, kun je het 
 helemaal wel schudden, want dan zit 
het er vol met Amerikanen op bad-
slippers.

Barcelona

Grote foto: 
De Sagrada 
Familia
Rechtsboven: 
Fietsophaal-
punt in de wijk 
Eixample 
Midden:  
Parc Güell 
Onder:
Messi in spe

De gemeente kijkt met 
argusogen naar de Ramblas
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Het is aan te raden hotels (ruim) van 
tevoren te boeken via internet of 
reisbureau, zeker in het hoogseizoen 
(april-oktober). Wij bezochten 14 hotels 
en selecteerden er 6. Kies voor de 
telefoonnummers 0034. De prijzen zijn 
voor een tweepersoonskamer in oktober. 
Achter de prijs staat in sommige gevallen 
een B gevolgd door een cijfer. Dat is 
de waardering van gasten die er 
boekten via www.booking.com. 

Topselectie Barcelona
1. Espanya Modernistisch hotel naast het 
Liceu. Fors duurder geworden na een gron-
dige renovatie in 2010. Moderne, luxe 
kamers. 93 55 00 00, www.hotelespanya.
com, €120.

2. NH Duc de la Victòria In de Barri Gòtic, 
zakelijk, comfortabel hotel in een 19e-eeuws 
pand (zie foto). Prima, geluiddichte kamers, 
niet onbelangrijk in deze wijk. 932 70 34 10, 
www.nh-hoteles.com, vanaf €110, B: 8,4. 

Boven: Levend 
standbeeld op 
de Ramblas

Het hart van Barcelona is de Ciutat Vella. De oude stad ligt tussen 
de zee, de berg Montjuïc en het Parc de la Ciutadella en bestaat uit 
drie wijken: het trendy Ribera, de middeleeuwse Barri Gòtic en het 
multiculturele El Raval. Om de oude stad heen ligt de Eixample, de 
rastervormige stadsuitbreiding van eind 19e eeuw. In de 20e eeuw 
breidde de stad zich verder uit tot aan de rand van de bergen.

Wegwijs in Barcelona
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Kleurrijk en kosmopolitisch
De Ramblas scheidt twee wijken met 
een heel verschillende identiteit. Aan 
de ene kant ligt de Barri Gòtic, het oud-
ste deel van Barcelona. Het staat er vol 
monumenten uit de 14e eeuw, de tijd 
dat Venetië en Genua nog opkeken te-
gen een machtig Barcelona dat hoofd-
stad was van een onafhankelijk graaf-
schap. In een van de middeleeuwse 
paleizen is het Museu Picasso onderge-
bracht. Er is voornamelijk werk te zien 
uit zijn beginperiode. Daaruit blijkt dat 
Picasso op jonge leeftijd al verbazend 
goed en veel schilderde.
Aan de andere kant ligt El Raval. Wie 
een reisgids uit de jaren 90 openslaat 
wordt van alle kanten gewaarschuwd 
dit verderfelijke oord vol hoeren, 
dealers en criminelen te mijden, en al 
helemaal na zonsondergang. Wij heb-
ben een paar uurtjes door El Raval ge-
dwaald en kwamen tot de conclusie dat 
deze gidsen wat dat betreft bij het oud 
papier kunnen. El Raval is een multi-
culturele wijk met Pakistaanse thee-
huizen, trendy wijnwinkels, leuke res-
taurantjes, skateboarders en één van 
de interessantste musea van de stad: 
het oogverblindend witte Centre de 
Cultura Contemporànea de Barcelona.

Port Vella omgetoverd
Aan het einde van de Ramblas staat, 
hoog op een sokkel, een wijzende 
 Columbus. Nog niet zo heel lang gele-
den wees de ontdekkingsreiziger naar 
een roestig en vervallen havengebied. 
De haven heet nog steeds Port Vella – 
oude haven – maar dat is dan ook het 

enige wat er oud aan is. Frisse gazons, 
een jachthaven, bioscopen, een fantas-
tisch zeeaquarium, restaurants en ter-
rasjes bepalen nu het beeld. Op de kop 
van de boulevard is het voormalige 

 havengebouw omgetoverd tot het 
 Museu d’Història de Catalunya en twee 
oude torens dragen de gondelbaan naar 
de Montjuïc. Blikvanger nummer 1 
is noch Columbus noch de Montjuïc, 
maar het gloednieuwe Hotel W op de 
punt van haven en strand; met kamers 
vanaf  €300.

Kilometers strand
Ook Barceloneta, de traditionele wijk 
van vissers en ruige zeebonken naast 
de haven, is onder handen genomen. 
Gevels zijn gereinigd en pleinen opge-
poetst. De markt, een bescheiden versie 
van de Boqueria, zit weer strak in de 
verf. Alleen de eeuwig wapperende was 
tussen de huizen is hetzelfde gebleven, 
evenals de kroegjes ‘van weleer’ waar 
je voor een euro een glas landwijn met 
een sardientje als tapa krijgt. Prikker 
en servetje op de grond gooien is, naar 
goed Spaans gebruik, toegestaan.
Op een zonnige dinsdag in juni zit 
metrolijn 2 naar Barceloneta vol mensen 
met badhanddoeken en stoeltjes. Geen 
alledaags beeld in de meeste metro’s van 
Europa, maar in Barcelona wel. De stad 

telt niet minder dan zeven stranden 
met daarlangs een vier kilometer lange 
boulevard met wuivende palmen en 
veel vertier. Dat laatste met name ter 
hoogte van de voormalige Olympische 
haven en de skyline bepalende twee-
lingtorens van verzekeraar Mapfre en 
Hotel Arts. Het wemelt hier van de 
chique visrestaurants en nog chiquere 
clubs en discotheken, beroemd en 
berucht vanwege menig speler van 
FC Barcelona die het hier op zaterdag-
avond net even iets te laat maakte...

Barcelona

3. Sant Agustí Mooi hotel op een rustig 
plein op een steenworp afstand van de 
Ramblas. Klassiek van buiten, modern van 
binnen. 933 18 16 58, www.hotelsa.com, 
€110, B: 7,7.

4. Chic & Basic Born Bij het Ciutadella-
park. Modern, comfortabel hotel met 
zwart-wit interieur. Kamers in M-L-XL 
en ook prijzen op maat. 932 95 46 52, 
www.chicandbasic.com, €80-140, B: 8,3.

Voor een euro heb je een glas 
landwijn met een sardientje

5. Casa Dover B&B Op tien minuten lopen 
van de Sagrada Familia. Zeven prima 
kamers rond een gemeenschappelijke 
ruimte. Inclusief ontbijtbuff et. 672 25 03 87, 
www.casadover.com, €75, B: 8,6.

6. Amrey Diagonal Modern, zakenhotel 
buiten de drukte van de binnenstad (zie 
foto). Dichtbij de Torre Agbar en de gezel-
lige Rambla del Poblenou. 934 86 88 00, 
www.amrey-hotels.com, vanaf €75, B: 8,3.

Boven: 
Verzameling 
Spaanse jamon 
(hammen)
Onder: Museu 
d’Historia de 
Catalunya aan 
Port Vella
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De onvoltooide 
Een kaarsrechte boulevard, de Carrer 
de la Marina, verbindt de Olympische 
haven met hét visitekaartje van Barce-
lona: de Sagrada Familia, het meester-
werk van architect Antoni Gaudí. Na 
130 jaar bouwen is het interieur dan 
eindelijk (bijna) af. En dus kon de kerk 
in november 2010 door de Paus worden 
gewijd. Dat heeft wel tot gevolg dat er 
nu permanent een rij voor de ingang 
staat van ten minste 100 meter. Een 
zonnehoedje en een fl esje water zijn 
dan geen overbodige luxe want de lo-
ketten staan, hoe kan het ook anders, 

precies op het zuiden. Maar een uurtje 
bakken in de zon is de moeite waard. 
Het interieur is zonder overdrijven 
adembenemend. Wie vóór het pausbe-
zoek de kerk heeft bezocht moet toch 
echt weer terug. Een woud van zuilen 
draagt een ingenieus ontworpen gewelf  
dat bestaat uit tientallen sterren met 
kleurige medaillons: de modernisti-
sche, christelijke variant op Duizend-

en-een-nacht. Kranen en steigers laten 
zien dat het exterieur verre van af  is. 
Men denkt dat er nog zeker 20 jaar ge-
bouwd moet worden. De torens kunnen 
worden beklommen, met een lift welis-
waar. En als we een tip mogen geven: 
neem de passió, oftewel de torens bo-
ven de Passiefaçade voor een veel beter 
uitzicht en net even wat meer ruimte. 

Modernisme
De Sagrada Familia is slechts één van 
de 115 objecten van de Ruta del Moder-
nisme die de gemeente heeft uitgestip-
peld. De meeste liggen in de Eixample, 
aan of  rond de Passeig de Gràcia, de 
chicste straat van Barcelona. Halver-
wege staan er vijf  op een rij. De laatste 
is de bekendste: Casa Battló, met bal-
kons als ogen en een dak dat een gedo-
de draak moet voorstellen. Aan de an-
dere kant van de straat ligt Casa Milà, 
het laatste werk van Gaudí voor hij 
zich helemaal op de Sagrada Familia 
stortte. Beide panden verschillen overi-
gens sterk van karakter. Wie kort maar 
hevig ondergedompeld wil worden in 
de feeërieke kleuren en vormen van 
het modernisme moet naar Battló 
gaan. Milà is interessanter vanwege de 
architectonische aspecten en biedt 
meer achtergrondinformatie. Battló, 
Milà en de Sagrada Familia zijn de 
meest extravagante voorbeelden van 
Gaudí’s genialiteit maar ook andere, 
minder bekende gebouwen zijn verras-
send mooi. Zo is het Palau de Música 
Catalana – het in uitbundige jugendstil 
gedecoreerde concertgebouw – een lust 
voor het oog. Op de begane grond is 

een aangenaam café met een heerlijk 
terras en dat alles in een oase van rust 
in de drukke binnenstad.

Het sprookjespark van Gaudí
Begin 20e eeuw was de Eixample gevor-
derd tot Gràcia en daarmee werd deze 
gemeente min of  meer ingelijfd door 
Barcelona. Gràcia is niet opvallend 
mooi of  monumentaal, maar gewoon 
een gezellige volkswijk. Op de pleinen 
voetballen buurtbewoners, in de res-
taurants wordt degelijke Catalaanse 
kost geserveerd, en een kop koffi e kost 
er een euro. Een wijk dus om lekker 
doorheen te slenteren, ‘sin prisa por 
favor’, zonder haast graag.
Op de kop van Gràcia ligt het Parc 
Güell, het sprookjespark van Gaudí. Bij 
de ingang aan de Calle Olot staan twee 
Hans-en-Grietje-achtige paviljoens die 
meteen de toon zetten: golvende gele 
muren bekroond met torentjes en glan-
zend kleurrijk tegelwerk. Een evenzo 
kleurrijke trap geeft toegang tot een 
woud van zuilen, Gaudí’s interpretatie 
van een Romeinse tempel. Het draagt 
deels het erboven liggende plateau met 
langs de rand een slingerende zitbank 
met een rugleuning van eindeloos ge-
varieerd mozaïek. Het is één van de ge-
liefdste verpoosplekken van Barcelona. 
Een betere afsluiter kun je niet beden-
ken. Of  misschien toch. Verscholen in 
het park staat het Casa- Museo de 
Gaudí, een villa waar iedereen van 
droomt: roze, met groene luiken en om-
ringd door oleanders en oeroude pijn-
bomen. De architect woonde er van 
1906 tot 1926. ●

Het museum en het stadion van FC Barcelona, Barça voor de Catalanen, behoort 
tot de topattracties van de stad. Het wemelt er van de Hollanders die een kijkje 
komen nemen in het Mekka van de voetbalwereld. En dat is niet zo gek, want 
sinds de transfer van Johan Cruijff  in 1973 is Barça ook een beetje ‘van ons’. 
In het museum staan vitrines vol met glimmende bekers en nostalgische 
objecten, waaronder het shirt dat Cruijff  droeg tijdens de verpletterende over-
winning in 1974 op Real in Madrid (0-5), toen symbool van het Franco regime. 
Via de kleedkamers kom je in het stadion Camp Nou. De slogan ‘més que un 
club’, meer dan een club, prijkt op de tribune. Volgens de offi  ciële statuten is dat 
een open defi nitie maar het refereert natuurlijk wel een beetje aan Barcelona als 
symbool van het Catalaanse nationalisme.

FC Barcelona: més que un club

Kranen en steigers laten zien 
dat het exterieur verre van af is

De torens van 
het Gaudi- 
paviljoen in 
Parc Güell
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Barcelona

Vliegen KLM, Iberia, Vueling, Air Berlin en 
easyJet vliegen rechtstreeks van Schiphol 
naar Barcelona en Ryanair vanaf Eindhoven 
naar Barcelona Reus. Het is mogelijk om 
een retourticket voor €100 of minder te 
boeken.
Vervoer ter plaatse Vanaf de luchthaven kun 
je naar de stad met een taxi (circa €30) maar 
ook met de Aerobús (€5,30) en de trein R2 
(€4,65). Barcelona heeft een dicht metronet 
met 11 lijnen, een enkele reis kost €1,45, een 
tienrittenkaart €7,85 en een dagkaart van 
één tot vier dagen €5,90 tot €21.
Entrees en excursies Sagrada Familia 

€12,50 + €2,50 voor de torens; Casa Battló 
€18,50; Casa Milà €14,50; Palau Mùsica 
Catalana €12; Museu Picasso €10; Aquarium 
€16; MACBA €7,50; Museu d’Història de 
Catalunya €7; Liceu €9; Museum FC Barce-
lona €19. De Barcelona Card (prijs voor vier 
dagen €38) geeft korting op veel beziens-
waardigheden en is tevens metro- en 
buskaart. De Bus Turistic, een open dubbel-
dekker met hop-on-hop-off -systeem, volgt 
drie routes en kost €23 voor een dagkaart.
Reisinformatie Een handige gids vonden wij 
de Odyssee-gids Barcelona, te bestellen via 
www.odyssee-reisgidsen.com. Goede gidsen 

zijn ook de uitvoerige ANWB Navigator 
(2011, 302 pag., ISBN 9789018025717, 
€24,95), de rijk geïllustreerde Capitool-reis-
gids Barcelona (2006, 208 pag., ISBN 
9789041033901, €23) en 100% Barcelona 
(2011, 152 pag., ISBN 9789057674204, €12,95). 
Het Ofi cina de Información, ondergronds op 
de Plaça de Catalunya, is het belangrijkste 
VVV-kantoor, www.barcelonaturisme.com. 
Eten & drinken Gemiddelde prijzen in €.
Espresso 1,50, glaasje bier (caña) 1,75, glas 
wijn 2, cola 2,  tapas klein 3,  tapas groot 10, 
driegangenmenu 27, fl es wijn 15, dagmenu 
(alleen tussen de middag) 12.

Reizen & prijzen

Linksboven: 
Camp Nou
Rechtsboven: 
Passeig 
Maritim 
Linksonder:  
Even rust in 
Parc Güell 
Rechtsonder: 
Veel keuze in 
restaurants


