Barcelona is much more

Om Barcelona goed te kennen, is het nodig u te verdiepen in zijn levensstijl en
gewoontes. We kunnen de stad niet verlaten zonder zijn rijke gastronomie te
ontdekken. Zijn goede ligging tussen de zee en de bergen zorgt ervoor dat men
de beste producten kan verkrijgen van beide plaatsen. Wat u zeker ook moet
doen zijn de winkelbuurten van Barcelona, zoals de ‘Paseo de Gracia’ waar u
kunt wandelen tussen de luxe kledingwinkels. Niet te vergeten, het nachtleven
voor liefhebbers van alle soorten muziek.

Winkelen in Barcelona
Barcelona is een van de belangrijkste wereldsteden wat betreft de mode waar de
winkelbuurten deel uitmaken van het leven in deze stad. Terwijl u klassieke plaatsen
bezoekt, zult u het volgende ontdekken: etalages van internationale haute couture,
moderne designwinkels en klassieke gebouwen.
In Barcelona vindt u ook de bekende “Barcelona Shopping Line” van vijf kilometer
lang. Deze lijn loopt langs een groot deel van Las Ramblas, vervolgens langs de Plaça
de Catalunya, Passeig de Gràcia en de steile Avenue Diagonal. Dit traject is een
goede gelegenheid om de meest symbolische buurten van de stad te verkennen en de
levensstijl van de inwoners van Barcelona te ondervinden. Hier zult u internationale
winkels van hoge kwaliteit vinden, maar ook winkels met prijzen voor jongeren.
Voor degene die van de markt houdt om
unieke artikels te kopen en om de lokale
sfeer op te snuiven, is Barcelona de stad bij
uitstek aangezien deze meer dan 40
voedselmarkten en zes andere thematische
markten heeft.

Voor kunstliefhebbers is de kleine markt van de Plaça de Sant Josep een absolute
must. U kunt daar verscheidene Catalaanse artiesten met hun schildersezel zien die
kunstwerken maken over marktkramen of prachtige landschappen in alle stijlen.

Gastronomie
Een van de sterktepunten van Catalonië is zijn gastronomie, met een uitgebreid culinair
aanbod, voor alle smaken, die herkend is op internationaal niveau. Deze variëteit is te
danken aan de talrijke ingrediënten uit het bergachtige binnenland van de provincie en
van de kust. Dit wordt dan ook weerspiegeld in de traditionele gerechten die de
producten van het binnenland met deze van de zee combineren. Deze gerechten staan
gekend als “mar i muntanya” (zee en bergen), enkele andere typische ingrediënten
zijn: zoetzure ingrediënten, de “picada” (mengsel van gedroogd fruit, een kokende
vloeistof en knoflook of aromatische kruiden), de “sofrito” (knoflook, ajuinen en/of een
tomaat of een groene paprika met olijfolie) en de “alioli” (mengsel van olie en knoflook
gemaakt met een vijzel).
De bekendste en meest symbolische
voedselmarkt van Barcelona is “La
Boquería”, gelegen in Las Ramblas. De
markt is 2.500 vierkante meter, met meer
dan 300 marktkraampjes die een grote
variatie van producten aanbieden. Deze
markt werd verkozen als beste markt ter
wereld in het Wereldcongres van Openbare
Markten die gevierd werd in Washington in
2006. Terwijl u door de markt wandelt, kunt
u genieten van de heerlijkste menu’s bereid
met de meest verse producten. De Markt van Sant Antoni, gelijkaardig aan deze markt,
biedt de zondag een markt met tweedehands boeken en postzegels voor verzamelaars
aan.
Om de Catalaanse gastronomie te ontdekken is het ten zeerste aangeraden om
bovenop de Markt “La Boquería” de Gotische Wijk en Las Ramblas te bezoeken.

Nachtleven in Barcelona
Barcelona is een stad die dag en nacht leeft en die de bezoekers ontelbare
mogelijkheden biedt om zich te amuseren. Het is een referentie voor internationale
elektronische muziekscene, maar liefhebbers van andere muzieksoorten, zoals jazz,
rock of pop zullen hier ook op hun plaats zitten.
‘s Nachts is de oude binnenstad een levendig buurt. Rondom de Plaza Real, zult u
genoeg clubs en bars vinden voor alle smaken, maar ook biertenten en
designrestaurants.
De Eixample is een ander uitstekende wijk voor een onvoorwaardelijk nachtleven.
Cafés, bars, discotheken en restaurants met verschillende soorten keukens ontvangen
studenten, groepen die vrijgezellenavonden vieren en vriendenkringen van alle
leeftijden.

De nieuwe haven Port Olimpic, aan de oevers van de Middellandse Zee, is heel
populair tijdens de zomernachten, omdat u er kunt genieten van de sfeer in de bars,
restaurants, discotheken en zelfs in een casino.

