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Catalonia

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

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.

LOCAL

Barcelona

Communicatie -
professional

Annebeth Vis

Best tips ever!
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TIME TO MOMO IN BARCELONA

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk 
in. Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen 
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad 
alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en 
wandel je, terwijl je onderweg een must-see meepikt, op je gemak naar de 
leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel 
good experience. 100% GOOD TIME!

NAAR BARCELONA!

Jij gaat Barcelona ontdekken! Natuurlijk wil je Gaudi’s bouwwerken bewonderen 
en kunst kijken in het Picassomuseum of het MACBA. Maar ook échte tapas 
eten, winkelen waar de locals dat doen, slenteren door de oude straten van de 
middeleeuwse binnenstad en uitwaaien op het strand. Sla ook de kleurrijke 
markthallen niet over waar de locals hun boodschappen doen. En als de zon 
onder is, is het tijd om tot in de vroege uurtjes van het nachtleven te genieten.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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ROUTE 1 > EL GÒTIC p. 18
In deze buurt begint de geschiedenis van de stad. Bezoek 
de kathedraal en slenter door de middeleeuwse straten. 
Hier ligt ook de beroemdste straat van Spanje: La Rambla.

ROUTE 2 > EL BORN & LA BARCELONETA p. 38
In El Born vind je designerboetieks, elegante restaurants en eigentijdse 
cocktailbars. De authentieke visserswijk Barceloneta is ’s zomers een 
hotspot voor strandgangers.

ROUTE 3 > L’EIXAMPLE p. 58
L’Eixample is de bakermat van het Catalaans modernisme. Gaudí’s 
meesterwerk de Sagrada Família mag je in elk geval niet overslaan.

ROUTE 4 > EL RAVEL & SANT ANTONI p. 78
Immigrantenwijk El Raval is favoriet bij bohemiens en 
kunstenaars. Het nog onontdekte Sant Antoni wint bij 
locals aan populariteit.

ROUTE 5 > VILA OLÍMPICA & POBLE NOU p. 98
Vila Olímpica werd aangelegd ter ere van de Olympische Spelen in 1992. 
De oude industriewijk Poble Nou is een mix van oude fabriekshallen en 
moderne architectonische hoogstandjes.

ROUTE 6 > GRÀCIA p. 118
In de authentieke, rasechte volksbuurt Gràcia kun je 
een dorpse sfeer ervaren. Park Güell ligt hier niet ver 
vandaan.

het beste van BARCELONA in 6 routes



EL GÒTIC

1  Els Quatre Gats
2  Le Studio - Lola Nomada
3  La Capell 
4  Catedral de la Santa Creu i 

Santa Eulàlia
5  Museu Diocesà de Barcelona
6  Museu Frederic Marès
7  MUHBA Plaça del Rei
8  Romeinse route
9  Sabater Hermanos
10  Oro Líquido
11  La Nostra Ciutat
12  Galería Maxó
13  Carrer de Petritxol
14  Granja la Pallaresa
15  Basílica de Santa María del Pi
16  Artesania Catalunya 
17  El Call
18  La Vinatería del Call 
19  El Pintor
20  Plaça de Sant Jaume
21  Formatgeria La Seu
22  Cafè de l’Academia
23  Cometa Pla
24  L’Antic Bocoi del Gòtic
25  Belmonte
26  Hash Marihuana Cáñamo & 

Hemp Museum
27  Le Fortune
28  La Manual Alpargatera
29  Koku Kitchen
30  Basílica de la Mercè
31  Tucco
32  El Ciclo
33  Federal Café
34  Marañon
35  Passatge dels Temps
36  Tarantos
37  Plaça Reial

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
CATEDRAL DE LA SANTA CREU I SANTA EULÀLIA + ROMEINSE 

WANDELROUTE + EL CALL + PLAÇA DE SANT JAUME + PLAÇA REIAL

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Museu Frederic Marès

TIPS
// Zeker doen als je voor het 

eerst in Barcelona bent
// Route door smalle en 

donkere steegjes
// Leuk voor kinderen

 en geschiedenis-
liefhebbers

ROUTE 1
EL GÒTIC

OVER DE ROUTE
Deze niet al te lange wandeling voert je door prachtige middeleeuwse steegjes, 
langs de imposante kathedraal en naar het politieke centrum van Catalonië. Hier 
fietsen is vanwege de smalle straatjes en vele toeristen niet aan te raden. Wie de 
grootste drukte wil vermijden, gaat ’s morgens vroeg of juist wat later op de dag.

dE wijken
El Gòtic, de gotische wijk, is de oudste buurt en het toeristische hart van 
Barcelona. De wijk wordt aan een kant begrensd door de beroemdste straat van 
Spanje: de levendige Rambla, die wordt overspoeld door toeristen. Schroom dus 
niet om ook de zijstraten in te duiken. Hier komt de historische stad, die haar 
hoogtepunt beleefde tussen de 13e en de 15e eeuw, tot leven. Eeuwenoude 
panden en kerkgebouwen wisselen elkaar af. De wijk wordt ook wel het kathe-
draalkwartier genoemd. De middeleeuwse stad werd aangelegd op resten uit 
de Romeinse tijd, die hier en daar te bezichtigen zijn. De Catedral de la Santa 

Creu i Santa Eulàlia is de belangrijkste bezienswaardigheid.

In de 19e eeuw werd er opnieuw in de wijk geïnvesteerd en moesten kloosters 
en begraafplaatsen het veld ruimen voor nieuwe bouwwerken. Het politieke 
centrum van de stad, het Plaça de Sant Jaume, is daar een voorbeeld van. 
Hier huist het stadhuis van Barcelona op de plek waar eens de kerk van Sant 
Jaume stond. Aan de overkant tref je de Catalaanse deelregering. Een ander 
bijzonder plein is Plaça Reial, voorheen de locatie van een kapucijnenklooster. 
Nog een juweeltje is Plaça de Sant Felip Neri, dat midden in de vroegere 
Joodse wijk El Call ligt.

Toeristenmassa’s kom je vooral tegen op La Rambla, rond de kathedraal en in 
het winkelgebied rond de Avinguda del Portal de l Àngel. Elders dwaal je door 
ouderwetse, verlaten en soms ook groezelige straten. De origineelste shop-

adressen vind je in de middeleeuwse steegjes buiten de moderne hoofd-
straat. Het gebied rond de Carrer d’Avinyó is een walhalla van leuke boetiek-
jes, tapasbars, cafés en restaurants.

’s Avonds is een groot deel van de wijk romantisch verlicht. Ook vind je hier 
veel uitgaansgelegenheden, waaronder cocktail- en wijnbars en enkele legen-
darische clubs. Met name Plaça Reial en omgeving zijn populair.

18
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ROUTE 3

 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN

 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN

 >> LEUK OM TE DOEN

legenda
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ROUTE 4 > EL RAVAL & SANT ANTONI

ROUTEBESCHRIJVING 4 (ca. 7 km)

Loop vanuit metro Poble Sec over de Avinguda Parallel 1  tot aan de Carrer de 
Tamarit. Op zondagochtend is het leuk om hier vermout te drinken 2 . Sla rechts-
af. Ga bij de Carrer del Comte d’Urgell 3  naar rechts 4 . Eventueel ga je links op 
de Carrer de Sant Antoni Abat en weer links op de Carrer de la Cendra. Je ziet 
dan links JazzSí 5  al liggen. Of loop gewoon door. Bij de Carrer del Parlament 
kun je weer rechtsaf slaan voor leuke eettentjes 6  7  8 . Of ga meteen iets 
verder links de Carrer de la Cera in. Duik daarna rechts de Carrer de les Carretes 
in 9  en ga aan het einde links op de Carrer de Sant Pau 10  11 . Loop door en ga 
bij de rotonde links en de eerste doorsteek rechts voor La Monroe 12 , of ga 
rechts de Carrer de Sant Oleguer in. Bij het Museu Marítim 13  sla je linksaf en 
neem je de Carrer del Portal de Santa Madrona 14  tot je bij La Rambla 15  komt. 
Ga links tot aan de Carrer de Nou de la Rambla en wandel hier in, langs het 
Palau Guëll 16  17 . Bij de Carrer de Sant Ramon sla je rechtsaf en vervolgens ga je 
rechts de Carrer del Marquès del Barberà in, die overgaat in de Carrer de la Unió 
18 . Je komt weer uit op La Rambla en gaat hier links langs het operagebouw, 
waarachter ook Hotel España zit 19  20 . Loop door tot de beroemde versmarkt 
Mercat de Boquería 21  22  23 . Ga bij de Carrer del Carme linksaf. Bij de achterzijde 
van het Antic Hospital de la Santa Creu 24  ga je naar binnen en loop je door tot 
aan de voorzijde langs de Carrer del Hospital. Ga bij buitenkomst rechtsaf 25  26  
en neem bijna aan het einde rechts de straat Carrer de la Riera Baixa. Loop dan 
via de Carrer de la Riera Alta naar de Carrer de la Lluna en ga rechts op de Carrer 
del Peu de la Creu voor een leuk cadeauwinkeltje 27 . Deze straat gaat over in de 
Carrer del Pintor Fortuny 28  29 . Ga bij de Carrer del Doctor Dou links en als je 
uitkomt bij de Carrer dels Elisabets, sla je weer linksaf. Je komt uit op het plein 
bij het MACBA 30  en het CCCB 31 . Via de Carrer de Montalegre bereik je de 
Carrer de Valldonzella 32 . Ga linksaf tot aan de Carrer de Joaquín Costa waar je 
rechts en links kunt shoppen, bij Fantastik 33  en Les Topettes 34 . Als je rechtdoor 
gaat, kom je uit op de Ronda de Sant Antoni. Hier ga je rechts. Eindig bij de 
oude bierfabriek Moritz 35 . 
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ROUTE 1 > EL GÒTIC

BEZIENSWAARDIGHEDEN

4  De Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia is de belangrijkste kerk van het 
aartsbisdom Barcelona. De eerste steen werd gelegd in 1298. Toen het gotische 
kerkgebouw in de 19e eeuw eindelijk af was, konden de renovatiewerkzaam-
heden meteen beginnen. De kathedraal is vernoemd naar Santa Eulàlia, de co-
patrones van de stad. Zij ligt begraven in de crypte onder het hoogaltaar. De 
ganzen in de kloostertuin achter het bouwwerk moeten Santa Eulàlia, en dus 
Barcelona, beschermen. Het zijn er dertien, omdat Santa Eulàlia op dertienjarige 
leeftijd gemarteld en gedood is.
pla de la seu 3, www.catedralbcn.org, telefoon 933428262, open dagelijks 8.00-19.30, 

entree van 13.00-17.00 € 7, daarbuiten gratis, metro liceu

5  Het Museu Diocesà de Barcelona hoort bij de kathedraal en huisvest de 
kunstwerken die in de loop der eeuwen aan het aartsbisdom van de stad ge-
doneerd zijn. Een uitgebreide collectie van voornamelijk religieuze werken, uit-
eenlopend van schilderijen en sculpturen tot keramiek en textiel.
avinguda de la catedral 4, telefoon 933152213, open 1 mrt-1 okt 10.00-20.00, 1 nov-

28 feb 10.00-18.00, entree € 15, metro liceu

6  Museu Frederic Marès is vernoemd naar de reislustige beeldhouwer Frederic 
Marès, die tijdens zijn leven talloze kunstvoorwerpen verzamelde. Hij schonk zijn 
collectie aan de stad en woonde zelf in het gebouw waarin het museum is 
gevestigd. De verzameling is divers, van archeologische vondsten tot alledaagse 
gebruiksvoorwerpen uit de 21e eeuw. Zijn verzameling is zo groot dat het bijna 
onmogelijk is om alles tijdens één bezoek te bezichtigen. Tip: sta niet te lang stil, 
maar maak een wandeling over de vele verdiepingen en door de talloze zalen.
plaça de sant lu 5, www.museumares.bcn.cat, telefoon 932563500, open di-za 10.00-

19.00, zo 11.00-20.00, entree € 4,20, metro liceu

7  Het MUHBA Plaça del Rei staat letterlijk boven op de goed zichtbare 
Romeinse resten waarop het middeleeuwse Barcelona is aangelegd. Hier zijn 
archeologische vondsten van de afgelopen tweeduizend jaar ondergebracht.
plaça del rei 7, www.museuhistoria.bcn.cat, telefoon 932562100, open di-za 10.00-

19.00, zo 10.00-20.00, entree € 7, metro jaume i
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7  El Bitxo (letterlijk ‘worm’ of ‘ongedierte’, maar ook gebruikt als ‘ondeugd’) is 
een piepklein en origineel restaurant, waar je aan het goede adres bent voor 
bijzondere tapasgerechten, zoals zalm gemarineerd in koffie, wasabi en gember 
of gerookte hummus. Bestel op een warme dag een tinto de verano, een typisch 
Spaans zomerdrankje dat bestaat uit wijn en gaseosa. Aanrader voor een intiem 
dineetje.
carrer de verdaguer i callís 9, www.elbitxo.es, telefoon 932681708, open ma-zo 13.00-

1.00, prijs € 11, metro urquinaona

10  Voor wie de Boquería al heeft bezocht of benieuwd is naar een Catalaanse 
versmarkt anno nu is Mercat de Santa Caterina een absolute must. En leuke 
bijkomstigheid is dat je hier lekker kunt eten. Een aanrader is Cuines Santa 

Caterina. Hier eet je gegarandeerd vers van de markt. Op de kaart vind je ge-
rechten uit de hele wereld.
avinguda de francesc cambó 16, www.grupotragaluz.com/restaurante/cuines-santa-

caterina, telefoon 932689918, open zo-do 9.00-23.30, vr-za 9.00-0.30, prijs € 18, metro 

jaume i

29  In het Museu d’Història de Catalunya kom je door middel van een inter-
actieve tour meer te weten over de geschiedenis van Catalonië, van de pre-
historie tot de meest recente gebeurtenissen. Het pand waar het museum sinds 
1996 in huist, deed voorheen dienst als pakhuis en is een goed voorbeeld van 
Catalaanse havenarchitectuur aan het einde van de 19e eeuw. Vanaf het dak-
terras heb je een fantastisch uitzicht op de haven.
plaça pau vila 3, www.mhcat.net, telefoon 932254700, open di & do-za 10.00-19.00, 

wo 10.00-20.00, zo 10.00-14.30, entree € 4,50, metro barceloneta

ETEN & DRINKEN

2  Bij gastrobar Elsa y Fred eet je moderne tapas: geïnspireerd op interna tionale 
keukens, bereid met de nieuwste technieken en prachtig opgemaakt. Tijdens 
het eten kun je regelmatig genieten van live jazz. Tip: reserveer een tafel voor de 
brunch op zondag en blijf de hele middag hangen.
carrer rec comtal 11, www.elsayfred.es, telefoon 935016611, open dagelijks 8.30-

1.00, prijs € 10, metro arc de triomf

3  Quillo is een gezellige tapasbar met hippe uitstraling waar je terecht kunt voor 
een goede portie bravas, maar ook een paella kunt delen. Als je binnen zit, kijk 
je zo bij de kok de keuken in en buiten op het terras zit je aan een rustige straat. 
Prima prijs-kwaliteitverhouding en een op en top Spaanse sfeer. Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag kun je er na 23.00 uur genieten van livemuziek.
carrer del rec comtal 2, www.quillo-bar.com, telefoon 931383130, open zo-wo 11.00-

23.30 & do-za 11.00-0.00, prijs € 11, metro arc de triomf

5  Over het algemeen is de koffie in Barcelona goed, maar de koffietentjes voor 
echte fijnproevers schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. 
Een van de razend populaire nieuwkomers is Nømad Coffee in de charmante 
passage Passatge del Sert. Een pelgrimsoord voor liefhebbers van café. Je kunt 
hier alleen blends van het seizoen krijgen en de zaak zelf is simpel en strak: het 
draait om de koffie. Alleen doordeweeks geopend.
passatge del sert 12, www.nomadcoffee.es, telefoon 628566235, open ma-vr 

8.30-17.30, prijs kop koffie € 2, metro urquinaona / arc de triomf

ROUTE 2 > EL BORN & LA BARCELONETA
28

Veggies  
for veggies!
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35  Voor hamburgers, nacho’s met guacamole, een vullende Caesar Salad of een 
uitgebreide brunch ben je aan het goede adres bij Meatpacking Bistro, een 
zaak die zichzelf promoot als ‘een stukje New York in Barcelona’. De bistro is 
bijzonder hip en sfeervol ingericht, precies zoals je dat van een New Yorkse 
setting mag verwachten. Een fijne plek om lang te blijven hangen.
travessera de gràcia 50-52, www.meatpackingbistro.com, telefoon 932008908, open 

ma-wo 8.00-23.30, do 8.00-2.00, vr 8.00-2.30, za 11.30-2.30, zo 11.30-17.00, prijs € 12, 

fgc gràcia

SHOPPEN

8  Wie van ouderwetse en gezellige keukens houdt met vintage uitstraling, zit 
helemaal goed bij The Old Kitchen, een winkel met vooral veel vintage keuken-
spullen. Denk aan retro mokken, kekke schalen, leuke pannen en potten, keuken-
schorten en theedoeken. Daarnaast hebben ze er ook andere hebbedingen voor 
in huis.
carrer de la providència 16, www.the-old-kitchen.business.site, telefoon 629804575, 

open di-vr 10.30-14.00 & 17.00-20.00, za 10.00-14.00, metro lesseps

9  Bij Magnesia kun je voorwerpen vinden met opdrukken gemaakt door lokale 
en Spaanse illustratoren. Denk aan tasjes, maar ook serviesgoed. Daarnaast kom 
je er sieraden tegen, mooie stoffen, bijzonder kinderspeelgoed en spelletjes. 
Het is een goed adresje als je voor iemand nog een bijzonderheid zoekt.
torrent de l’olla 192, www.magnesiabcn.com, telefoon 931190187, open ma-vr 10.30-

14.00 & 16.30-20.00, za 11.00-14.00 & 17.00-20.30, metro fontana

11  De Nederlanders Fieke en Olaf begonnen bijna tien jaar geleden het babymerk 
Limobasics en openden niet lang daarna de allereerste Limobebe in de wijk Grà-
cia. Je vindt er zowel verrassende babyitems als een breed scala aan fijne basics.
rambla del prat 9, www.limobebe.com, open ma-za 10.00-15.00 & 17.00-20.00, metro 

fontana

12  De Mercat de la Llibertat op het gelijknamige plein is een van de twee vers-
markthallen in Gràcia. De markt is klein maar fijn en 100% local. Buurtbewoners 

ROUTE 6 > GRÀCIA 34
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ROUTE 1 > EL GÒTIC

koffie met zoete of hartige lekkernijen krijgen, maar ook Spaanse delicatessen 
voor thuis.
passatge de la banca 7, www.museocerabcn.com, telefoon 933172649, open ma-vr 

10.00-22.00, za-zo 11.00-22.00, metro drassanes

LEUK OM TE DOEN

8  Barcelona werd gesticht door de Romeinen, die hun nederzetting Barcino 
doopten. Een deel van hun erfenis is in het historische centrum van de stad nog 
altijd te bezichtigen. Bij het MUHBA Plaça del Rei kun je een gratis plattegrond 
van de Romeinse route ophalen, die je langs de overblijfselen uit de Romeinse 
tijd leidt.
plaça del rei 7, www.museuhistoria.bcn.cat, telefoon 932562122, open di-za 10.00-

19.00, zo 10.00-20.00, metro jaume i

32  Fietsen in Barcelona bleek de afgelopen jaren een ware trend. Bij El Ciclo 
ben je aan het goede adres voor een stalen ros of een fietstour met privégids in 
diverse talen, echt een aanrader. Eigenaar Ramiro toverde de authentieke ruimte, 
met natuurstenen muren en balkenplafond, om tot een origineel fietsparadijs 
waar je je ogen uitkijkt. Daarnaast maakt hij kunst van oude fietsonderdelen. Ook 
leuk om te bezoeken als je niet van plan bent Barcelona op een tweewieler te 
ontdekken.
carrer nou de sant francesc 17, www.elciclobcn.com, telefoon 936243920, open apr-

okt dagelijks 10.00-20.00, nov-mrt ma-za 10.00-19.00, prijs huurfiets vanaf € 6, metro 

drassanes

36  Het is niet typisch Catalaans, maar natuurlijk wel op-en-top Spaans: de rauwe 
en opzwepende flamenco. Bij Tarantos op Plaça Reial maak je kennis met deze 
authentieke muziek, zang en dans. En hoe! De shows duren slechts een halfuur, 
maar zijn vaak van hoge kwaliteit. Grote kans dat je nog veel meer wilt. Je kunt 
van tevoren reserveren of kaartjes kopen vlak voor aanvang.
plaça reial 17, www.masimas.com/en/tarantos/, telefoon 933191789, shows 19.30, 

20.30 & 21.30, prijs € 15, metro liceu

32 12

32
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TIJD OVER?

Als je de in deze gids beschreven routes volgt, kom je langs een heleboel be-
zienswaardigheden. Maar ook andere plekken, die niet in de wandelingen zijn 
opgenomen, zijn zeker een bezoek waard. Ze staan hieronder kort toegelicht. 
Let wel: sommige zijn moeilijk te voet vanuit het centrum te bereiken, maar met 
het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  Montjuïc is de heuvel die Barcelona in het zuiden begrenst. Je kunt er 
wandelen in verschillende tuinen, lekker eten, uitkijken over de stad en diverse 
musea bezoeken. Tijdens de Olympische Spelen van 1992 kreeg de Montjuïc 
een Olympisch stadion en zwembad, en het themapark Poble Espanyol. In dit 
openluchtmuseum staan replica’s van karakteristieke gebouwen uit heel Spanje. 
Boven op de stadsberg ligt het Castell de Montjuïc, het oude militaire fort dat 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Barcelona. Tijdens de 
zomermaanden is er Sala de Montjuïc: een openluchtbioscoop op de heuvel. 
montjuïc, metro espanya, bus turístic rode route, telefèric v.a. barceloneta of wtc

B  Aan de voet van de Montjuïc ligt expositiecentrum CaixaForum, dat werd 
ondergebracht in een oude modernistische textielfabriek. Niet alleen het volledig 
gerenoveerde gebouw zelf is een bezoekje waard, maar er worden ook regel-
matig opzienbarende tentoonstellingen georganiseerd. 
avinguda de francesc i guàrdia 6, www.obrasocial.lacaixa.es, telefoon 934768600, 

open ma-vr 10.00-20.00, za-zo 10.00-21.00, in jul-aug wo tot 23.00, entree gratis, 

expositie € 4, metro espanya, bus 50, bus turístic rode route

C  Het paleis waar tegenwoordig het Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC) in huist, werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling 
die in 1929 in Barcelona gehouden werd. In het MNAC tref je een overzicht van 
Catalaanse kunst uit heden en verleden. De uitgebreide collectie romaanse 
fresco’s, vormt het hoogtepunt. Voor het MNAC staat de magische fontein. De 
avondshows die hier worden gehouden, trekken ’s zomers duizenden toeristen.
parc de montjuïc s/n, www.mnac.cat, open mei-sep di-za 10.00-20.00, zo 10.00-

15.00, okt-apr di-za 10.00-18.00, zo 10.00-15.00, entree € 12, metro espanya, bus 50, 

bus turístic rode route
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gelegen wijken valt elke dag wel wat te beleven. ’s Zomers zijn de gebieden 
rond Hotel W en de Olympische haven populair bij feestgangers. Ook een 
aanrader is het uitgaansgebied vlak boven de Diagonal in de wijk Gràcia.

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. 
Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in 
Barcelona.

HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingredi-
enten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkst. 
Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in 
stapt.

Van authentieke adressen tot designhotels: het is in Barcelona niet moeilijk om 
een leuke accommodatie te vinden. Sommige daarvan zijn een bezienswaar-
digheid op zich, zoals het chique Casa Fuster of Hotel Mercer in hartje centrum. 
Ook biedt de stad volop hippe hostels en gezellige B&B’s, vooral in de buurten 
Gràcia en L’Eixample. De place to sleep is het trendy Hotel W aan het strand, 
maar gelukkig zijn er ook genoeg adressen voor de minder dikke portemonnee. 
Het ontbijt is niet altijd bij de prijs inbegrepen. Op www.timetomomo.com 
vind je nog veel meer leuke overnachtingsadressen in Barcelona.

ALGEMEEN

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.



En ga voor nog meer informatie, de 
leukste wijken, de fijnste hotels en de 
laatste nieuwe tips over Barcelona naar
www.timetomomo.com/barcelona

stedengids

app

losse ( thema) routes

Geniet elke seconde en 
maak van je citytrip een 

feel good experience
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