Onmisbare plaatsen in Barcelona

Naast het wandelen door de wijken en pleinen, het bezoeken van de musea en
genieten van de stranden, heeft Barcelona andere grote toeristische attracties.
Het is een kosmopolitische stad waar u kunt genieten van de hedendaagse
architectuur en de modernistische juweeltjes, van de winkelstraten en markten,
van een voetbalwedstrijd in een van de grootste stadia ter wereld Camp Nou of
waar u zich kunt ontspannen in het beroemde park Güell. Kortom een stad voor
alle smaken.

De Gotische Wijk, in het hart van de stad
Gelegen in het district Ciutat Vella of de Oude Stad. Het is het oudste centrum en een
van de mooiste buurten in Barcelona. Zijn doolhof van middeleeuwse straatjes vormen
het perfecte decor om te genieten van het centrum, van de overblijfselen van vroeger
van de stad.
We zullen beginnen aan de Plaza de Colón in de Gotische Wijk, waar we aan het
standbeeld gaan om zo een fantastisch panorama te hebben van Las Ramblas en van
de haven Puerto Olímpico. Vervolgens gaan we langs Las Ramblas naar de Plaza de
Cataluña, een van de grootste en meest centraal gelegen pleinen van Barcelona, die
de Oude Stad met de Eixample wijk verbindt. Zodra we het plein naderen, kunnen we
de bekende fontein Canaletas aanschouwen. Van deze fontein moet u zeker drinken
want anders zult u nooit meer terugkeren naar Barcelona, volgens de legende.
Als we verder gaan door de Gotische Wijk dan komen we bij de Avenida del Portal de
l’Angel, een van de belangrijke winkelstraten van de stad. Vervolgens komen we aan
de Plaza Nova, die nog een deel van haar twee oude Romaanse torens behouden

heeft. In deze buurt bevindt zich ook de Kathedraal van Barcelona, een bekend
voorbeeld van de gotische architectuur van Catalonië die dateert van de 14e eeuw.
Achter het klooster van de Kathedraal, in de Santa Llúcia straat, kunnen we de kapel
Santa Llúcia bezoeken en daartegenover bevindt zich het gebouw met het Historisch
Archief van Barcelona.
In het laatste gedeelte van de Gotische Wijk, vinden we de Plaza de Sant Jaume, waar
er twee van de belangrijkste gebouwen van de Catalaanse administratie staan: het
Stadhuis van Barcelona en het paleis Palau de la Generalitat. Nadien gaan we naar de
San Honorat straat die uitkomt op het plein Sant Jusep Oriol en de kerk Santa María
del Pi, een gebouw in gotische stijl met een roosvenster die een diameter van tien
meter heeft.
Ten slotte zal de Basiliek Santa María del Mar ons mee vervoeren naar het verleden
om de gotische Catalaanse architectuur te ontdekken. Men begon deze basiliek te
bouwen in 1329 en heel de bevolking deed er aan mee.

Wandeling langs het Modernisme
Aanraders zijn de Passeig de Gràcia en
de Quadrat d’Or waar men de
gebouwen La Pedrera en La Casa Batlló
tegenkomt.
La Pedrera is een bijzonder gebouw die
het artistiek hoogtepunt van Gaudí
weerspiegelt in een tijd waarin hij aan
verschillende projecten werkte in de
stad. Zijn grootste aantrekkingskracht is
het dak, een ongewone ruimte waar de
ventilatietorens en de schoorstenen
omgebouwd werden in sculpturen van versteende strijders.
La Casa Batlló is eveneens een juweeltje van de architectuur Gaudí die we over heel
de stad kunnen terugvinden. Het is het symbool van het modernistisch Barcelona en
zal de liefhebbers van architectuur prikkelen dankzij de creativiteit in alle plaatsen.

Barcelona Bus Turístic Nord (toeristische bus)
Om niets te missen uit het noorden van de stad, is de
‘Barcelona Bus Turístic Nord’ de beste optie.
Met deze bus zullen we naar de Sagrada Familia gaan. Dit
is het meest emblematische monument van Barcelona,
hoewel het door de dood van Antoni Gaudí onafgewerkt
bleef. Hij ontwierp een buitengewone tempel die
normaalgezien uit 18 torens bestaan zou hebben, maar
uiteindelijk had hij enkel nog de tijd om er een van te doen
voor zijn dood. Momenteel wordt de bouw van de Sagrada
Familia uitgevoerd dankzij de donaties die gegeven
konden worden door duizenden bezoekers die deze

basiliek komen beschouwen.
Later gaan we dan naar het Park Güell, een enorme tuin met bijzondere architecturale
elementen die ook door Gaudi ontworpen zijn. Dit park doet haar bezoekers telkens
versteld staan. Het is gelegen op een heuvel in Barcelona, vanwaar u prachtige
uitzichten hebt over de stad. Tijdens de wandeling zullen we zowel golvende vormen
zien als ook boomachtige zuilen, beelden van dieren en geometrische vormen. De
meeste elementen zijn versierd met keramische mozaïeken in verschillende kleuren.
Het is een magische en buitengewone plaats die u zeker gezien moet hebben om deze
stad te ontdekken.
Vervolgens komen we aan de Wijk van Gràcia. Deze wijk zal ons versteld doen staan
door zijn charme, zijn uitgebreid aanbod aan wereldkeukens en de combinatie van
ambachts- en desingwinkels.
Ten slotte eindigt ons bezoek aan het noorden van de stad in het Klooster Pedralbes,
een van de beste voorbeelden van de gotische architectuur in Catalonië. Daar kunnen
we de geschiedenis en het leven van dat klooster ontdekken, die in 1327 opgericht
werd.

Een bezoek aan Camp Nou
Voetballiefhebbers dienen absoluut het Stadium van de Voetbalclub Barcelona te
bezoeken om hun avontuur in Barcelona te eindigen. Het gaat over het stadium met
het grootste vermogen van Europa en tijdens de tour, krijgen de bezoekers toegang tot
de kleedkamers en doen zij hetzelfde traject dat de spelers doen om tot aan het
voetbalterrein te gaan. Dankzij dit bezoek komt u dichter bij de legende van de club en
kunt u zijn indrukwekkende prestaties en alle trofeeën die ze tot nu toe behaald
hebben, beschouwen.

