Barcelona

Barcelona är en av Europas hetaste kultur och nöjesstäder. Halsbrytande arkitektur blandas
med katalanska traditioner. Dånande techno varvas med mångtusenårig historia. Formel 1
och europeisk toppfotboll möter konstmuseer och ﬁnkultur.
Barcelona blandar, kuperar och upphäver gränser. Upp kommer medeltiden, palmkantade
avenyer, Gaudis arkitektur och en stad som närmar sig Alice i Underlandet. I dag är Barcelona
en tolerant framtidsstad med guldkant. Stark ekonomi. Framåtskridande. Fast samtidigt
klädd i kultur och njutningar. Rioja och eldfängda vitlöksräkor samsas med festivaler, ny konst
och stojiga upptåg på La Rambla. Shopping på förmiddagen, havsstrand på dagen, punk eller
champagnehink på kvällen. Allt är möjligt. Guide Vagabond Foto Spanska turistbyrån
Snabbfakta Barcelona
Antal invånare 1,5 miljoner Valuta 1 euro = drygt 9 kronor Landsnummer 34 Religion 90 procent katoliker
monarki Tidsskillnad ingen Ofﬁciellt språk spanska

Statsskick
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Barcelona > Stan bit för bit

stan bit för bit
barri gòtic , gamla stan. Här
ﬁnns kyrkor och palats. Här ﬁnns
vindlande gränder och fontänfyllda
torg.
Labyrinten leder tillbaka mot en
tid av riddare och upptäcktsfärder.
Barcelonas väldiga katedral punkterar
tapeten. Bortom dess spiror möter
museer, barer, resterna av ett
Augustustempel och soldränkt
kaféskrammel.
la rambla , Barcelonas mest
berömda gata, drar från Plaça de
Catalunya genom gamla stan med
sikte på havet. Promenadstråket har
ett förﬂutet som ﬂodbädd. Mot 1700talets slut försågs den med beläggning
och blev till en praktfull boulevard.
Kloster byggdes, kyrkor även så.
Dessa försvann på 1830-talet. I stället
följde ett burleskt nöjesliv med
ändlösa nätter, absint, prostitution
och annan ljusskygg verksamhet. I
dag är La Rambla en sjudande gågata;
magisk enligt vissa, turistfälla enligt
andra.
raval tränger ihop sig mellan
Avda Paral-lel och La Rambla. På
arabiska betyder Raval utanför
murarna. Det som inte var
önskvärt i Barri Gòtic hamnade
här: sjukhus, slakterier, tegelbruk.
Under stans tidiga industrialisering
uppfördes arbetarkvarter. Då
rymde Raval 100 000 människor
per kvadratkilometer, åtskilligt av
elände, vilt nattliv och iögonfallande
prostitution. Etiketten Barrio Chino,
kinesiskt område, klistrades på
stadsdelen. Benämningen syftade
inte på någon kinesisk befolkning,
utan kriminalitet och diverse
skumraskaffärer. Raval blev med
tiden en revolutionär smältdegel
med anarkister och marxistiska
agitatorer. Flera uppror startade.
Senare har trakten gått igenom ﬂera
ansiktslyftningar. Övre Raval är

Barri Gòtic, gamla stan.

trendrätt med nattöppna barer och
ﬁnurliga restauranger.

eixample betyder förlängning
och förklarar vad det är frågan om.
Barcelona sökte sig hitåt när de gamla
stadsmurarna rämnade. Resultatet
blev en ny stad med ett delvis okänt
formspråk. Den ofullständiga
katedralen, Temple Expiatori de
la Sagrada Famila, saluterar den
förvandling som fört upp stadsdelen
på Unescos världsarvslista. Du tar dig
till området via Plaça Catalunya och
Passeig de Gràcia. Den prestigefyllda
shoppingboulevarden kantas av
Gaudis gatlyktor och keramikklädda
bänkar. Gatan kallas ofta världens
vackraste. Till skillnad från Barri
Gòtic följer Exiample en strikt
rutnätsplan.

havet. Här bodde varvsarbetare och
ﬁskare. Arbetarklassprägeln består.
Karnevalen sägs dessutom festas
hårdare här än någon annanstans.
Kanske för att strandpromenaden
kantas av palmer, kanske för att
Barceloneta har sin egen sandstrand.

san pere och born kallades förr i
tiden för La Ribera. Under Barcelonas
tidiga guldålder bosatte sig stans
köpmän och hantverkare här. Då
fanns vetetorget, Plaça del Blat, där
stans spannmål staplades i gyllene
högar. Området bär ännu på karisma
och egen karaktär. Skuggiga gator
möter gamla palats, ﬂera museer och
oasen Parc de la Ciutadellas slokande
palmer.

port vell är hamnen. Här når
Barcelona havet. Ofta tycks det som
om stan gör allt för att dölja faktumet.
Du tar dig snabbast till Medelhavet
via träbryggan Rambla del Mar, en
förlängning av klassiska Las Ramblas.
På rätt sida Ronda Litoral väntar
shoppingcentret Maremagnum,
akvariet och Marina Port Vell.

villa olímpica smälldes upp inför
de olympiska spelen 1992. Stan sägs
inte ha ändrat sitt utseende så radikalt
sedan Gaudis och Cerdas dagar.
Stadsdelen döptes ursprungligen
till Nova Icària efter ett socialistiskt
experimentområde i trakten. Lagom
till olympierna skulle ﬂytta in,
hamnade namnet i papperskorgen.
Port Olímpic kantas av ﬂärdfull
marina, barer och restauranger.

barceloneta vände på 1800-talet
ryggen mot stan och fäste blicken mot

gràcia , Barcelonas Södermalm,
har lågmäld bebyggelse varvat
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Gå
Barcelona är en stad för promenader.
Njut av stan till fots och du får
mycket på köpet. Fasader, parker och
folkliv.

Tunnelbana
Tunnelbana är smidigast vid längre
sträckor. Fem linjer i stan som
markeras genom färg och siffror.
Mån–tor 05.00–midnatt. Fre–lör
06.00–02.00. Sön 06.00–midnatt.

Pendeltåg
För resa till förorter och grannskapets
städer. Från stationen FGC Plaça
Catalunya, Sabadell, Terrassa med
ﬂera.

Promenadstråket La Rambla.

med små torg, katter och tjirpande
gråsparvar. Områdets förﬂutna
är däremot mer explosivt. Under
spanska inbördeskrigets dagar var
Gràcia beryktat som tankesmedja
för anarkister och revolutionärer.
I dag är trakten tummelplats för
husockupanter och alternativrörelse.
Studenter, musiker och konstnärer
har ﬂyttat in liksom många
zigenare. Gràcias bohemiska
prägel får deﬁnitivt utlopp under
augusti och festa major. Då söker
sig stans partysugna hit. Största
turistmagneten är annars Gaudis Park
Güell.

minuter och kostar drygt 3 euro. Taxi
till centrum kostar 14–19 euro plus 2
euro i en särskild ﬂygplatsskatt.
Flygplatsinformationen tel 93-298 38 38,

www.aena.es/ae/bcn/homepage.htm.

Tåg

renfe är Spaniens motsvarighet till
SJ. Järnvägsstationen Barcelona-Sants
drar till sig ﬂertalet expresståg och
internationella tåg. Stationen ligger
ungefär tre kilometer från centrum.
Lättast att nå via tunnelbanan till
Sants-Estacio.
Renfe, tel 902-24 02 02, www.renfe.

es. Du kan köpa och reservera biljetter per
telefon och få dem levererade till hotellet

ta sig dit

Flyg

barcelonas flygfält ligger 14
kilometer sydväst om centrum. I
terminalen ﬁnns turistinformation,
bankomater och växlingskontor.
Tåg varje halvtimme till centrum,
tar cirka 20 minuter och kostar drygt
2 euro. Stationer på vägen är Sants,
Plaça Catalunya, Arc de Triomf och
Clot-Arago. Vid samtliga kan du byta
till tunnelbana. Var 15 minut bussar,
Aerobus, från ﬂygplatsen till Plaça de
Catalunya i centrum. Resan tar 40

för en mindre avgift.

ta sig runt
Targetas är prisvärda biljetter som
gäller för ﬂera resor på tunnelbana,
bussar och tåg. Ger mer än 40
procents rabatt på varje resa. Köps i
tidningskiosker, av lottförsäljare, på
bagerier, Servi-Caixa och tunnelbaneoch tågstationer.
T-10. Gäller för tio resor och kan

kombineras och utnyttjas av två eller ﬂera
personer, kostar knappt 6 euro.

Taxi
Barcelona har 10 500 taxibilar. Hård
konkurrens, förmånliga priser. För
fem euro tar du dig igenom halva
stan. Minimiavgiften är 1.80 euro.
Under veckoslut och helger stiger
priserna med 20 procent. Även extra
avgifter för större bagage.
Taxi har tel 93-225 00 00, 93-481 10 85

och 93-490 22 22.

Buss
Buss i Barcelona är lätt, men ibland
långsamt. Långa köer i rusningstid.
Kul ifall du har gott om tid. Många
linjer börjar eller slutar vid Plaça
Catalunya, Plaça Universitat och
Plaça Urquinona.

nattbussar . 16 linjer som mellan
22.30–04.30 avgår ungefär var 20
minut. Flertalet passerar Plaça
Catalunya.

sevärdheter
la rambla En gata, en företeelse,
ett dygnslångt ﬂanerande. Barcelonas
mest berömda stråk pulserar året
runt. Av ﬂanörer, kaféskrammel,
storögda turister, transvestiter,
pundare och ﬁcktjuvar. Du kan älska
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La Rambla, du kan hata La Rambla.
Men du kommer att vara där. Flera
gånger. Gatan börjar vid Plaça de
Catalunya, klyver gamla stan och
siktar mot Columbusmonumentet
och havet. La Ramblas historia är
ungefär så här: ﬂodbädd, ofta torrlagd
och vindsvept. Mot slutet av 1700talet förvandlad till klosterkantad
gata. Den bättrades på, ﬁck
beläggning och gjordes till boulevard.
På 1800-talet bytes dess religiösa
prägel mot syndiga kaféer, bordeller
och billig sprit. I dag är mycket
bortstädat. Men se upp för ﬁcktjuvar
och annat trixande.

palau güell . 1800-talspalats
signerat Gaudi. Under honom
kom Barcelona att gjutas i dittills
okända former och färgskalor. Ett
av mästarens första byggnadsverk.
Uppfört åt skyddspatronen Eusebi
Güell. Uppseendeväckande yttre.
Invändigt fortsätter överraskningarna.
Lekfulla rum fyllda av originalmöbler.
Palatset kan bara besökas via guidade
turer.
C/Nou de La Rambla 3–5, tel 93-

317 39 74. Tunnelbana Liceu. Öppet och

guidade turer mar–okt, mån–lör 10.00–
18.15. Nov–feb, mån–lör 10.00–16.30.
Inträde 3 euro.

la sagrada familia . Den
ofullbordade katedralen. Barcelonas
mäktigaste och märkligaste
byggnadsverk bär inte oväntat Gaudis
signum. Fast många andra konstnärer
och arkitekter har också varit
inblandade i projektet. Idén kläcktes
på 1860-talet. En katedral skulle
skapas till Guds ära, och formspråket
skulle vara nytt. Arbetet startades
1882. Fransico de Paula del Villar
började. Året efter tog Gaudi över.
Helgedomen är fylld av symbolism.
De fyra tornen tillägnas apostlarna.
Ytterligare fyra torn planeras. Brist
på pengar har under långa perioder
fått bygget att göra halt. Nu har
turistpengar och donationer åter fått
fart på arbetet. Optimister hävdar att

den första mässan kommer att hållas
år 2007. Realister tippar 2015. Redan
nu kan man ta trappor eller hiss
till tornrummens utsiktsterrassser.
Museum ﬁnns också liksom Gaudis
grav i en neo-gotisk krypta.
C/Mallorca 401, tel 93-207 30 31, www.

sagrada.familia.org. Tunnelbana: Sagrada
Familia. Öppet maj–sept 09.00–20.00.
Okt–apr 09.00–18.00. Inträde 8 euro.

Barn under tio har gratis inträde. Hiss till
spirorna 1,5 euro.

nou camp Fotbollsarena, men
inte vilken som helst. Europas
största och kanske mest svårspelade.
Åtminstone när FC Barcelona har
100 000 åskådare i ryggen. Såväl AIK
som Öster har förnedrande nederlag
i minne, medan IFK Göteborg gått
en svårsmält strafförlust till mötes.
Kom på match eller gå på rundtur
på klassisk fotbollsmark. Guidade
vandringar från omklädningsrum till
avbytarbänk och trofésamling.
Nou Camp. Avda Aristides Maillol, 9

Les Corts. Tunnelbana: Maria Cristina eller

Collblanc. Öppet mån–lör 10.00–18.30, sön

10.00–14.00. Inträde till museum etcetera,
knappt 5 euro. Guidad tur knappt 9 euro.
Match, se sport nedan.

muséer
museu picasso Teckningar,
målningar och idéer. Samlingar med
fokus på tonåringen Picassos tid i
Barcelona. Drygt 3 000 verk, bland
annat tidiga kubistmålningar och Les
Demoiselles d’Avignon.
C/Montcada 15–23, tel 93319 63 10,

www.museupicasso.bcn.es. Tunnelbana:
Jaume I. Öppet tis–lör 10.00–19.45, sön
10.00–14.45. Inträde knappt 5 euro.

museu d’historia de la ciutat
En resa i tiden, en resa under jord.
Ett av stans häftigaste och mest udda
museer. Du äntrar Barcino, Barcelonas
romerska föregångare. Labyrinten
av underjordiska gångar mot Plaça
de Rei och stans katedral. Valven
gömmer romerska gator, husgrunder
och ett kapell från 300-talet. Själva
utställningen rymmer arkeologiska
skulpturer, byster och monument.
Missa inte multimediaturen Barcelona,
Una Historia Virtual, 30 spännande
minuter med förklaringar på engelska.
Plaça de Rei, tel 93-315 11 11. Tunnelbana:

Jaume I. Öppet jun–sep, tis–lör 10.00–

20.00, sön 10.00–14.00. Okt–maj, tis–lör

10.00–14.00 och 16.00–20.00, sön 11.00–
14.00. Inträde vuxna 3.50 euro. Under 15
år fritt.

Barcelona har många intressanta museer, Macbamuseet för modern konst, är ett av dem.
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museu del calçat Blott ett av
världens tre skomuseer. Hyllning
och kärleksförklaring. Också
evolutionistisk resa från romerskt
till stillettklackar, sandaler och
Everestkängor.
Plaça Sant Felip Neri 5, tel. 93-301 45 33.

Tunnelbana: Jaume I. Öppet tis–sön

11.00–14.00. Inträde 2 euro. Barn under sju
år fritt.

museu de la xocolata
Universellt njutningsmedel vars
intag ursäktas som medicin, som
afrodisiakum, som bara gott. Torra
fakta livas upp med Tintin och Milou i
naturlig storlek. I choklad förstås.
Antic Convent de Sant Augusti, Plaça

Pons i Clerch, tel 93-268 78 78, www.

museudelaxocolata.com. Tunnelbana:

Jaume I. Öppet mån och ons–lör 10.00–
19.00, sön 10.00–15.00. Inträde drygt 3

sön 12.30. Inträde, samtliga utställningar
drygt 7 euro. Permanenta utställningar
drygt 3 euro.

parker
parc de la ciutadella Tidigare
platsen för stans hatade citadell. Inför
1888 års stora Barcelonautställning
revs fästningen. I stället skapades
en av stans mest älskade parker.
Komplett med triumfbåge,
zoologiskt museum och de knirkande
roddbåtarnas konstgjorda sjö. Kom
hit för tystnaden i denna prunkande
oas. Höj blicken mot palmerna där
papegojorna byggt bo.
Passeig Picasso. Tunnelbana: Arc de

Triomf. Öppet apr–sep 08.00–22.00. Okt–

sön 10.00–15.00. Inträde 6 euro. Ibland
för guidening, boka via telefon.

219 38 11. Parken ligger fyra kilometer från

fundacio miró Joan Mirós verk
ställs ut på glänsande vita väggar, allt
upplyst av naturligt ljus som släpps
in genom taket. 225 målningar.150
skulpturer.

10.00–solnedgång. Museet apr–sep, 10.00-

macba, museu d’ art
contemporani Briljant samling
av modern konst i ljusa och luftiga
lokaler. Rymmer Paul Klee, Alexander
Calder, Piero Manzoni och William
Kentridge. Arkitekten Richard Meiers
skapelse, en attraktion i sig självt.
Plaça dels Angels 1, tel 93-412 08 10,

www.macba.es. Tunnelbana: Catalunya.

Öppet jun–sept mån, ons, fre 11.00–20.00,

lör 10.00–20.00, sön 10.00–15.00. Okt–maj,
mån, ons, fre 11.00–19.30, lör 10.00–20.00,
extra avgift vid specialutställningar. Tider

Plaça Neptú, Montjuïc, tel 93-329 19 08,

www.bcn.fjmiro.es. Tunnelbana: Paral-lel.
Sedan bergbanan Funicular de Montjuic.

Öppet jul–sep, tis, ons, fre, lör 10.00–20.00,
tor 10.00–21.30, sön 10.00–14.30. Okt–jun,
tis, ons, fre, lör 10.00–19.00, tor 10.00–

21.30, sön 10.00–14.30. Guidade turer lör–

Sagrada Familia.

mar 08.00–20.00.

parc güell En märklig och
förtrollande park med lummiga
träd och statyer, ritad av arkitekten
Gaudi. Ursprungligen tänkt att bli
bostadsområde åt kräsen överklass,
men Gaudis djärva utformning föll
inte gräddan i smaken, åtminstone
inte just då. Bland palmer och
svällande grönska gömmer sig
fontänen med mosaikdraken, en av
Barcelonas färgstarkaste symboler.
Gå dit och strosa sedan vidare på
underfundiga promenadstråk. Gaudi
bodde själv i det hus som i dag är
Casa-Museu Gaudi.

euro.

Gaudis ofullbordade verk La

C/Olot. Casa-Museu Gaudi, tel 93-

centrum. Tunnelbana: Lesseps. Öppet

19.45. Okt–mar 10.00-17.45. Inträde museet
4 euro.

stränder & bad
barceloneta Mitt i stan. Där
barfota-Barcelona fortsätter ut i
havet. Högljudd sandstrand, musik,
barer, kletig sololja och fullt av folk.
Ganska kul, men ha koll på dina

grejor. Gott om ﬁcktjuvar. Vattnet
knappast kristallklart, men ändå okej
för en simtur eller två. Södra hälften
kallas Nova Mar Bella och är den del
av stranden där folk badar näck.

sitges Bara en halvtimme från
innerstan börjar betydligt bättre
stränder. Badort med anor från 1800talet. Vackra villor från samma epok.
Lång strand, men knökfullt i augusti.
Sedan några år tillbaka marknadsförs
Sitges som Europas bästa semesterort
för homosexuella. Buss varje timme
från Plaça Catalunya. Tåg var 20
minut från Sants eller Passeig de
Gràcia.

rundturer
bus turistic Konventionell
rundtursbuss med öppen övervåning.
Två turer avverkar tillsammans stans
stora sevärdheter.
Turerna startar vid Plaça Catalunya. Köp

biljett på turistbyrån eller på bussarna.
Turerna går apr–okt 09.00–21.00.

Nov–mar 09.00–19.00. Avgångar var 10:e
minut. Pris 15 euro.
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Tips!

C/Ample 24, tel 93-319 19 27.

saluhallen vid la rambla Ögonfägnande och myllrande
vardagsmarknad. En fröjd att strosa runt bland frukt, grönsaker, kött,
komage och nötter.

barcelona by bicycle Just det,
Barça på cykel. 2 1/2 timmes guidad
tur (cykelhyra ingår).
Un Cotxe Menys, C/Esparteria 3, La

Ribera, tel 93-268 21 05. Tunnelbana:

Barceloneta. Boka i förväg. Endast lördagar.
Pris 20 euro.

walking tours Barri Gòtic,
personlig vandring bortom
guideböckerna. 1 1/2 timmes
promenader. Populärt, så boka i tid.
Träffpunkt: turistbyrån Plaça Catalunya.

Tel 90-630 12 82, 93-319 02 22. Turer på

engelska kl 10.00. Pris vuxna 7.50 euro.
Barn 3 euro.

my favourite things Guidade
promenader med tonvikt på livets
goda: mat, design och arkitektur.
Ring för detaljer.
Tel 93-329 53 51, 637 26 54, www.myft.

net. Pris 25–30 euro.

catamaran orsom Port Olímpic
och det kustbundna Barcelona från
ett båtdäck, ibland med live jazz som
sällskap.
Moll de Espanya, Maremàgnum, tel

äta
Barcelona är mat och dryck. Vådligt
stort restaurangutbud. Matställen
för varje smak, för varje plånbok.
Katalanerna är stolta över sin
matlagningskonst. Du äter gott, även
på de enklaste av enkla syltor. Tapas
är små aptitretare eller tilltugg som
intas mellan måltiderna. Förslagsvis
tillsammans med ett glas vin från
stoltheten Penedés. Lunch serveras
varje vardag mellan 14.00–17.00. Håll
utkik efter restaurangernas prisvärda
trerättersmenyer. Ofta 6–9 euro
inklusive dryck. Middag äts sent, i
regel mellan nio och elva på kvällen.

Billigt (under 20 euro för

trerätters)
ample 24 Fyllig kaninstuvning och
apelsinmarinerad lax. Två av många
favoriter. Trevlig liten restaurang som
hela dagen serverar trerättersmeny för
9 euro.

Tunnelbana: Barceloneata eller Drassanes.
Öppet 13.00–16.30 och 19.00–24.00. Helg
19.00–24.00.

mercè vins Hjärtlig katalansk
husmanskost. Trerätters lunchmeny
för drygt 7 euro. Vänlig restaurang
som fredagskvällar serverar pa amb
tomàquet, tomat och olivoljedränkta
bröd med ost och skinka; en av
regionens största njutningar.
C/Amargos 1, tel 93-302 60 56.

Tunnelbana: Urquinaona. Öppet 08.00–
17.00, fre även 21.00–24.00.

la casa de la rioja Rioja på
tallrik och butelj. Prisvärd lunchmeny
för 8 euro. Hemmagjord glass med
choklad och pistagenötter. Läckra
sallader för den som vill äta lätt.
C/Peu de la Creu 8–10, tel 93-443 33 63.

Tunnelbana: Catalunya. Öppet 13.00–16.00
och 21.00–23.00.

bar salvador Anrik
kvartersbodega dit snickare och
kontorsfolk hastar för lunch på
bläckﬁsk, torsk eller Roquefortfyllda
raviolis till kärnfullt husvin.
C/Canvis Nous 8, tel 93-310 10 41.

Tunnelbana: Jaume I eller Barceloneta.
Öppet mån–fre 09.00–17.00.

Parc Güell, en oas i staden.

93-225 82 60, www.barcelona-orsom.com.
Tunnelbana: Drassanes eller Barceloneta.
Båtfärd Maremàgnum–Port Olímpic tar 1
1/2 timme. Öppet, tre dagliga turer jun–
sep. Två dagliga turer okt–maj. Pris 5–12
euro. Barn under fyra fritt.

shoppingbussen tombbus
Shoppinglinje som cirklar runt
mellan Plaça Catalunya och Plaça
Pius XII. Fyll kassarna och borda
på nytt. Pris drygt 1.20 euro.
Targetaskort gäller inte. Mån–fre
07.30–21.30, lör 09.30–21.20.
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Mellan (20–40 euro för

Tunnelbana: Liceu. Öppet 18.30–02.30. Sön
18.00–02.30.

trerätters)
agut Konstnärlig restaurang med
oljemålningar på väggarna och färsk
pasta, ﬁsk och kött från påhittigt kök.
C/Gignàs 16, tel 93-315 17 09.

Tunnelbana: Jaume I. Öppet tis–lör 13.30–
16.00 och 21.00–24.00, sön 13.30–16.00.

cafe de l acadèmia Katalansk
gourmetrestaurang. Portionerar ut
ansjovis i olika former, exempelvis
lassanya freda. Levande ljus. Intim
restaurang vid ett av gamla stans
vackraste torg. Middag för två och
kvällen har bara börjat. Beställ bord i
förväg.
C/Ledo 1, tel 93-319 82 53, 93-315 00 26.

Öppet 09.00–12.00,13.30–16.00 och
20.45–23.30.

can cullertes Har serverat gås
med äppel sedan 1786. Därmed
Spaniens näst äldsta restaurang.
Välfylld meny. Särskilt starka på
havets läckerheter. Prisvärda viner.
Reservera bord!
C/Quintana 5, tel 93-317 30 22.

Tunnelbana: Liceu. Öppet 13.30–16.00 och

21.00–23.00, sön 13.30–16.00. Mån stängt.

agua God mat, rimliga priser och
utmärkt service. Dessutom har man
Medelhavet skvalpande bredvid.
Solig terrass intill stranden. Fisk och
skaldjur. Vad mer kan man begära?
Möjligen ett glas vin.
Passeig Maritim de la Barceloneta 30,

tel 93-225 12 72.

Dyrt (mer än 40 euro för

trerätters)
casa leopoldo Det gamla
Barcelona återuppstått i elegant
restaurang. Varm inredning,
traditionell mat. Folk kommer hit för
stekar och skaldjur och framför allt:
dagens ﬁsk.
C/Sant Rafael 24, tel 93-441 69 42.

Tunnelbana: Liceu eller Paral-lel. Öppet

13.30–16.00 och 21.00–23.00. Sön 13.30–
16.00.

Det doftar gott i spanska köket.

silensius Ambitiös kvarterskrog dit
många välbeställda kulturmänniskor
går.
Àngels, 8, tel 93-302 26 80. Tunnelbana:

Liceu. Öppet 13.30–16.00 och 20.30–23.45.

cal pep Omtalad och oftast fullsatt
ﬁsk- och skaldjursrestaurang.
Bläckﬁsk i vitlök, spänstiga räkor
och saltdroppande, färsk ﬁsk. Beställ
bord!
Plaça de les Olles 8, tel 93-310 79 61.

Tunnelbana: Barceloneta. Öppet mån
20.00–23.45. Tis–lör 13.30–16.00 och
20.00–23.45.

casa calvet Middag i Gaudis
anda. Restaurang med konstnärliga
ambitioner och ﬁnurlig inredning.
Maten pendlar mellan traditionellt
katalanskt och avantgardistisk
lekfullhet, mellan europeiskt och
Fjärran Östern.
C/Casp 48, tel 93-412 40 12. Tunnelbana:

Urquinaona. Öppet 13.00–15.30 och
20.30–23.00.

barer & pubar
bar muy buenas Bar i furu
och marmor, ﬂödande öltappar,
enarmade banditer och falafel.
C/Carme 63, tel 93-442 50 53.

dry martini bar Gigantisk ekbar,
skinnfåtöljer, lågmäld musik och en
vacker transa som säljer rosor. Luta dig
mot bardisken och skåda mästerverket
när bartendrar i vita kostymer med
ﬁness blandar din dry martini.
Aribau 162-166, tel 93-217 50 72. FCG

Provença. Öppet mån–tors 13.00–02.30.
Fre–lör 13.00–03.00. Sön 18.00–02.30.

pipa club Piprökar-Mecka med
våningskänsla. Hit tar man sig
sent om natten, slår sig ner och
småpratar över ett glas. Avslappnat,
som om man hamnat på en trevlig
privat efterfest. Öppet alla kvällar.
Kurser i piprökning. Live-jazz och
gourmetkvällar.
Plaça Real 3, tel 93-302 47 32, www.

bpipaclub.com. Tunnelbana: Liceu. Öppet
18.00–03.00.

marsella Bar där folk druckit
absint i fem generationer och
fortfarande gör så. Jean Genet påstås
tillhört stamgästerna.
C/Sant Pau 65, tel 93 442 72 63.

Tunnelbana: Liceu. Öppet mån–tor 22.00–
02.00. Fre–lör 22.00–03.00.

shopping
el born I området runt kyrkan
Santa Maria del Mar ligger
designbutikerna tätt. Lägg en slant
extra och bli ensam om ditt plagg.
passeig de gràcia Hela gatan är
som en enda lång catwalk där Chanel
och Armani trängs med jeansjättarna
Diesel och Replay.

Tips!
can paixano Otroligt charmig och trång champagneria. Här kostar
bubblet bara kring 2 euro. Fantastiska smörgåsar.
C/Reina Cristina 7, tel 93-310 08 39. Tunnelbana: Barcaloneta. Öppet tidigt, men

stänger redan 22.30.
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carrer tallers Barcelonas
rock’n’rollgata där man kan köpa allt
från vinylplattor till batikbyxor.

Varuhus

barcelona glories 250
märkesaffärer, 3500 parkeringsplatser,
mat och bio. Frågan är bara hur långt
dina pengar och kontokort räcker.
Avda Diagonal 208, Eixample, tel 93-

486 04 04. Tunnelbana: Glories. Öppet
mån–lör 10.00–22.00.

el corte ingles Ett slags
överdimensionerat NK med rötter i
1940-talet. Startades med idén att bli
störst och bäst...på allt. Varuhuset
vid Plaça Catalunya staplar upp nio
välfyllda våningar med alltifrån mode
till mat och heminredning.
Plaça Catalunya 14, Eixample, tel

93-306 38 00, www.erlcorteingles.es.

Tunnelbana: Plaça Catalunya. Öppet mån–
lör 10.00–20.00.

l’lla Glamoröst varutempel med
hundra märkesbutiker, stormarknad
restauranger, skojig matmarknad
och parkeringsplats stor som svensk
småstad.
Avda Diagonal 545–557, Eixample, tel

93-444 00 00, www.lilla.com. Tunnelbana:
Maria Cristina. Öppet 09.30–21.30.

Fetsklädd i en av stans många parader.

la maquinista Kataloniens
största shoppingcenter. Nyöppnad
megaanläggning med 225 affärer som
spänner från lokal kläddesign till
H&M.
Passeig de Potosi 2, Sant Andreau, tel

la manual alpargatera Har
skott påven, Jack Nicholson med
ﬂera berömdheter. Elegant och
exklusivt, men också knasbilliga
bondeespadriller.
C/Avinyo 7, Barri Gotic, tel 93-301 01 72.

902-24 88 42. Tunnelbana: Sant Andreu

Tunnelbana: Liceu. Öppet jan–sep och dec,

22.00.

Okt–nov, mån–fre 09.30–13.30 och 16.30–

eller Torras i Bages. Öppet mån–lör 10.00–

Kläder
Modegatan nummer ett för tillfället
heter C/Avinyo. Unga, lokala
krafter släpper loss nyskapande
kreationer och plagg. Mer välkända,
internationella märken på Avda
Diagonal, Passeig de Gràcia och C/
Portaferrissa.

jean pierre bua Stans tempel för
modelejon med kläder av Yamamoto,
Gaultier, Miyake. Westwood, Miró
och andra.
Avda Diagonal 469, Eixample, tel 93-

439 71 00, www.jeanpierrebua.com. Öppet
mån–lör 10.00–14.00 och 16.30–20.30.

loft avignon Kläder för påkostat
glitter och bubblande champagne.
Vivienne Westwood, Gaultier och
skor designade Guardiani. Kläder för
både män och kvinnor.
C/Avinyo 22, Barri Gotic, tel 93-301 24 20.

Tunnelbana: Jaume I eller Liceu. Öppet
mån–lör 10.30–14.30 och 16.30–20.30.

trip shop Yo, hip hop! Attityd och
originalitet.
C/Duc de la Victoria 13, Barri Gotic, tel

93-412 67 11. Tunnelbana: Catalunya. Mån–
lör 11.00–14.00 och 17.00–20.30.

antonio miro Toni Miro,
Kataloniens lysande modestjärna med
egen butik. Räddningen nästa gång
när du blir bjuden på Nobelmiddag.
Fönstershopping eller så plånbok som
räcker ända till skräddarsytt.
C/Consell de Cent 349, Eixample, tel

93-487 06 70, www.antoniomiro.es. Öppet
mån–lör 11.00–14.00 och 17.00–20.00.

mån–lör 09.30–13.30 och 16.30–20.00.
20.00, lör 10.00–13.30.

Böcker & musik

casa del libre Bokhandel som
påstås ha en halvmiljon titlar i lager.
Särskild sektion för engelska böcker.
Litet kafé som extra välsignelse.
C/Passeig de Gràcia 62, Eixample, tel

93-272-34 80, www.casadellibro.com.

Tunnelbana: Passeig de Gràcia. Öppet
09.30–21.30.

norma comics Väggar och hyllor
täckta av serietidningar. En våning för
Europa, en annan för USA och Japan.
Passeig de Sant Joan 9, Eixample, tel

93-244 84 20, www.normacomics.com.

Öppet mån–lör 10.30–14.00 och 17.00–
20.30.

Mat & vin

cacao sampaka Currychoklad
och 18 sorters chokladglass. Godis för
fundamentalister och revolutionärer.
C/Consell de Cent 292, Eixample, tel

93–272 08 33, www.cacaosampaka.com.

Tunnelbana: Passeig de Gràcia. Öppet mån
–lör 09.00–21.00, sön 17.00–21.00.

colmado quilez Ett århundrade
av olivolja, jabugoskinka, osta
och cava har redan passerats, ett
annat har precis börjat. Historisk
delikatessbutik.
Rambla Catalunya 63, Eixample, tel

93-215 23 56, www.lafuente.es. Tunnelbana:
Passeig de Gràcia. Öppet jan–sep, mån–lör
09.00–14.00. Okt–dec mån–lör 09.00–
14.00 och 16.30–20.30.

villa viniteca Välsorterad
vinbutik som sålt buteljer av rött
och vitt sedan 1930-talet. 3500 sorter
8
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i lager, mest spanskt, men också
sydafrikanskt och italienskt.
C/Agullers 7–9, Born, 93-310 19 56, www.

vila.viniteca.es. Tunnelbana: Jaume. Öppet
sep–jul, mån–lör 08.30–14.30 och 16.30–
20.30. Aug, mån–lör 08.30–14.30.

Marknader

sön 24.00–07.00. Inträde 15 euro inklusive
en drink.

el canjanegro Klassisk
Barcelonascen för dragkabaréer och
folk på gränsen. Spännande lokal,
spännande publik, spännande musik.
C/Montserat 9, tel 93-301 29 78.

la boqueria Barcelonas största
marknad saluterar besökarna
genom elegant glas- och järnportal
från 1914. Innanför väntar frejdigt
shoppingmyller. Färsk koriander,
ostar, gethuvuden och ﬁsk bland
stora isblock. Kom, se och smaka,
gärna tapas eller färsk frukt. Flera
anspråkslösa serveringar i krokarna.
La Rambla 91, Barri Gotic, tel 93-

318 25 84. Tunnelbana: Liceu. Öppet mån–
lör 08.00–20.30.

Tunnelbana: Drassanes. Öppet tis–sön
21.00–04.00.

luz de gaz Multimusikalisk klubb
med alltifrån Black Sabbath till
Simple Minds och Dixieland jazz.
Ofta livemusik. Måndagar: blues.
Tisdagar: coverband. Onsdagar och
lördagar: soul. Torsdagar: rock.
Fredagar: högljudd överraskning för
den som törs.
C/Muntaner 246, Eixample, tel 93-

209 77 11, www.luzdegas.com. Buss 6, 7,

els encants Loppmarknad med
fyndpotential.
C/Dos de Maig, hörnet Plaça de la

Glories, C/Cartagena, Eixample, tel 93246 30 30. Öppet mån, ons, fre och lör
08.30–18.00.

nöjen

Klubb

la paloma Adrenalinstinn
technoklubb i danssalong från
1903. Mest frenesi på torsdagar,
Barcelonabornas lill-lördag.
C/Tigre 27, tel 93-301-68 97, www.

softlyclub.com. Tunnelbana: Universitat.

Öppet tor–sön, nattskifte från 23.30–05.00.
Inträde 6–8 euro inklusive en drink.

la terrazza Stans bästa klubb för
house. Sommartid dansar dragqueens
och andra partysugna under bar
himmel. Vintertid under tak.
Palmkantad gårdsplan med råös, gogodansare och posörer. Sodom och
Gomorra, fast ett elektrist sådant.
Poble Espanyol, Avda Marquès de

Comillas 10, tel 93-423 12 85, www.

nightsungroup.com. Tunnelbana: Espanya.
Öppet slutet av maj–mitten av okt. Tors–

15, 27, 32, 33, 34, 58, 64, N8. Öppet sept–jul,
mån–tors och sön 11.00–04.30. Fre–lör

23.00–05.30. Aug, mån–tors 23.00–04.30.
Fre–lör 23.00–05.30. Inträde 12–15 euro.

Rock

mephisto Svett, läder och en
rökdykares mardröm. Hårdast av de
hårda. Backyard Babies har spelat här.
C/Roc Boronat 33, Poblenou, tel 93-

309 13 15, www.mephisto.com . Tunnelbana:
Llacuna. Öppet, konserter från 23.00. Disko,
24.00–05.00. Inträde, konserter 9–27 euro.
Disko 6 euro.

razzamataz Tuff rockarena i
luftkonditionerad lagermiljö. Band
som Oasis och Coldplay har uppträtt
här.
C/Almogavers 122, Poblenou, tel

93-272 09 10, www.salarazzmatazz.

com. Tunnelbana: Bogatell eller Marina.
Öppettider och inträde varierar.

Flamenco

soniquete Andalusier i
förskingringen styr stegen hit
för dans, musik och klapprande
kastanjetter. Hur kul som helst!
C/Milans 5, Barri Gotic, tel 639-38 23 54.

Tunnelbana: Drassanes eller Jaume I.

Palau de la Musica Catalana.
Öppet tors–sön 09.00–03.00. Inträde
varierar.

Blues & Jazz

jamboree Intimt stenvalv som
sett Chet Baker, Buena Vista´s
Jimmy Jenks och ﬂera av Barcelonas
svängigaste konserter. Klassisk
jazzmark.
Plaça Reial 17, Barri Gotic, tel

93 301 75 64, www.masimas.com .

Tunnelbana: Liceu. Öppet 22.30–05.00.
Dagliga konserter börjar 23.00–00.30.
Inträde varierar.

la cova del drac Jazzklubb som
spelat syndiga och trotsiga toner ända
sedan Francos förbudsdagar.
C/Vallmajor 33, Zona Alta,

tel 93-319 17 89, www.masimas.

com. FGC: Muntaner. Öppet tis–lör.

Liveframträdanden börjar 23.00–00.30.
Inträde 6–9 euro.

Klassiskt & opera

gran teatre del liceu Som
en fågel Fenix, återuppstånden
från eldsvådan 1994. Originalet
någorlunda troget, fast större,
luftigare och bekvämare. 2340 säten.
Alltifrån Verdi till Björk.
La Rambla 51–59, Barri Gotic, tel 93-

485 99 00. Biljetter, 93-485 99 13, www.
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liceubarcelona.com. Tunnelbana: Liceu.

Biljetter, mån–fre 14.00–20.30. Lör–sön en
timme innan föreställning.

palau de la musica catalana
Storslagen och vacker konserthall.
Toppnamn från hela Europa.
C/Sant Francesc de Paula 2, Eixample,

tel 93-295 72 00, www.palaumusica.

org. Tunnelbana: Urquinaona. Biljetter,

mån–lör 10.00–21.00. Sön, en timme före
föreställning.

Fallgrop!
siesta Många mindre affärer håller sig med siesta. 14.00–16.30 betyder ofta
lunchstängt. Augusti tar många spanjorer semester, en del restauranger och
butiker bommar igen för några veckor. Ficktjuvar och skojare tillhör La
Rambla. Sätt ryggsäcken på magen och undvik guldtackor i bakﬁckan.
Corts, tel 93-496 36 00, www.fcbarcelona.
com. Tunnelbana: Maria Cristina eller

Collblanc. Biljetter öppet mån–tors 09.00–

13.30 och 15.30–18.00. Fre 09.00–14.30. Och
två timmar före match. Inträde 19–93 euro.

sport

Fotboll

fc barcelona Barça, legendariskt
världslag som gått lite knackigt på
sistone. Intresset ändå på topp. Gott
om stjärnor, till exempel brassen
Ronaldinho, holländarna Kluivert,
Reiziger, Overmars, Cocu och
van Bronckhorst. Europas största
stadion rymmer drygt 100 000
åskådare. Ändå ofta fullt. Jaga biljett
i tid. Klubben släpper 4000 biljetter
varje vecka. Även chans på lediga
abonnemangsbiljetter. Ett antal av
dessa brukar gå till försäljning innan
matchdagen.
Nou Camp, Avda Aristides Maillol, Les

Hamnen. Porten mot Medelhavet.

Maraton

barcelona marathon Mars.
Ungefär 4000 löpare fyller Barcelonas
gator med joggingskor och
druvsocker.
C/Jonqueres 16, 15 Born, tel 93-268 01 14,

www.redestb.es/maratho_cat. Tunnelbana:
Urquinaona.

Säkerhet
Svällande storstad med drogproblem
och bostadslösa missbrukare. Rån
och stölder ett problem. Se upp för
ﬁcktjuvar i turistområden, för rånrisk
i parker och skogsområden. Undvik
mörka och folktomma gator på natten.
Våldsbrott betydligt ovanligare.

I nödfall

ambulans
tel 061.

brandkår
tel 080

polis

bra att veta

Genvägar

artticket Ger 50 procents rabatt på
många av Barcelonas mest berömda
museer. Biljetten giltigt i tre månader.
Köps på turistbyråer. Pris 15 euro.

barcelona card Fri tillgång till
stadsbussar och tunnelbana plus
rabatter på ﬂygbuss och kabelbana.
Rabatterat inträde på museer, klubbar
och teatrar. Även förmånligare priser
i ﬂera restauranger och många affärer.
Pris 16–24 euro för 1–4 dagar.
Säljs på ﬂygfältet, turistbyråer och El

Corte Inglés.

ruta del modernisme Ger 50
procents rabatt på inträdet till många
modernistiabyggnader. Ibland ingår
också guidade turer.
Centre del Modernisme, Casa Amatller,

Passeig de Gràcia, Eixample, tel 93-

488 01 39, www.bcn.es. Öppet mån–lör

10.00–19.00. Sön 10.00–14.00. Pris 7 euro.
Biljetten giltig i 30 dagar.

tel 091.

svenska konsulatet
Consulado General de Suecia, Calle

Mallorca 279, 4, 3 A. 08037 Barcelona, tel
35-93-488 35 05, gkbarcelona@terra.es.

Information

oficines d’ informacio
turistica
Turistinformationens huvudkontor

ligger på Rambla de Catalunya 123, tel

906 30 12 82, från utlandet 93-368 97 30.
Tunnelbana: Catalunya. Öppet 09.00–
21.00.

Länkar

turism www.bcn.es, www.
barcelonaturisme.com.
allmänna transporter www.
mobilitat.org.
nyheter www.diaridebarcelona.
com.
katalonien www.
catalanencyclopedia.com.
Guiden senast uppdaterad i april 2004.
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