
POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC
Av. Marqués de Comillas s/n  08038 BCN
T. +34 933256895  F. +34 934254616

Invånare:
1,6 miljoner

Valuta:
Euro, €1=100 cents

Öppettider:
Vanligtvis måndag-fredag 09:30 till 13:30 och
16:30 till 20:00, med vissa variationer. Många
har samma öppettider på lördagar och en del
har öppet till lunchtid på söndagar.
Shoppingcentra och många större butiker
stänger inte under lunchen/siestan.

Internet:
http://turismegirona.com/
www.barcelonaturisme.com
www.bcn.es
www.spain.info

Tidningar:
La Vanguardia
El Periódico
El País
El Mundo

Larmnummer:
112

Turistinformation:
Turisme de Barcelona
Plaza Catalunya 17 (under El Corte Inglés)
Öppet alla dagar 09:00-21:00 (stängt 25/12
och 1/1)
Tel. + 34 932 853 834
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BARCELONA
Klimatet. Stränderna. Arkitekturen. Restaurangerna.
Barcelona har på några årtionden förvandlats från ruffig
hamnstad till ett av Europas, för att inte säga världens,
främsta resmål. Det är staden som har det mesta för de
flesta helt enkelt. Men, Barcelona har dessutom det där lilla
extra för den riktigt kräsne!

http://ad.adtoma.com/adam/em/click/402605/cat=expressenfree.travelguides


Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg
Tel 031-780 08 90   Fax 031-13 84 01

E-post info@smarttravel.se   www.smarttravel.se

Vi tar hand om din resa
En omtänksam resebyrå som gör sitt yttersta för att snabbt och effektivt erbjuda 

dig den resa du önskar till marknadens lägsta priser, finns det verkligen? 

Det tror vi 
På smarttravel lyssnar vi och ställer frågor, föreslår och förbereder. 

Oavsett om det gäller en privat-, konferens- eller affärsresa använder vi 
vår mångåriga erfarenhet och kunskap till att hitta de priser och ressätt 

som passar just dig och dina förväntningar.

Varmt välkommen till oss på smarttravel!

Privat- eller konferensresa?
Flyg & 2 nätter på centralt 3* hotell 

fr 2600:-

Barcelona
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STADEN

Som många andra städer runt Medelhavet
grundades Barcelona av romarna. I början
var Barcino, som staden då hette, en liten
hamnstad som låg ungefär där den
nuvarande Katedralen ligger. Den första
tiden levde Barcino helt i skymundan av
Tarragona, provinsens dåvarande
huvudstad. Sedan kom visigoter och
morer, men de fick inte samma avgörande
betydelse för området som de germanska
frankerna, när de kom på 800-talet. Det
var då Barcelona och Katalonien tog sina
första steg mot sin egen unika identitet,
numera väldigt olik den spanska. Allra
tydligast märks det kanske på språket. Det
kastilianska (spanska) innehåller många
arabiska ord till skillnad från det
katalanska som innehåller många franska.
Katalanska är alltså ingen spansk dialekt,
utan ett eget språk vars närmaste släkting
är provensalska. I dagens Barcelona märks
historien väl i stadens geografi. Vid havet
ligger de äldsta stadsdelarna som
butikstinna Barrí Gotic. På andra sidan
huvudgatan La Rambla ligger det
legendomsusade Raval. Fram till 1980-
talet var de här områdena hamnstadens
typiska slumkvarter med Barcelonas eget
Chinatown (Barrio Chino) och Red Light
District. Idag håller kvarteren på att
förfinas med designbutiker och läckra
kaféer. Går man norrut kommer man till
slut till de lite fashionablare Eixample,
resultatet av den stora utvidgningen av
Barcelona som gjordes på 1800-talet. I

korsningarna har små, mysiga torg skapats
genom att hörnhusens kanter kapats av,
så kallat xamfrà.

space 
for  

rent

Reach the tRavelleR!
1. DuRing Planning 
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3. DuRing the tRiP

advertise under these headings:

the city, Do & See, cafés, eating, Bars & nightlife, Shopping, Sleeping, essential information, maps

Do you want to reach this audience?
contact Fastcheck 
e-mail: advertising@fastcheck.se
tel: +46 31 711 03 90

SE & GÖRA

Sagrada Familia
Världens häftigaste byggarbetsplats. Man
står där och gapar över Gaudís geniala
galenskap. Att katedralen troligen aldrig
kommer att bli klar gör det hela ännu
häftigare.

Adress: Mallorca 401

Nou Camp
FC Barcelona är mer än ett klubblag i
fotboll. Ibland känns det som laget bär en
hel nations självkänsla på sina axlar. Men
även om man inte är fotbollsintresserad
bör man gå och titta på en match. Dels för
publikblandningen med ovanligt hög
proportion välklädda och ivrigt
diskuterande kvinnor, dels för att själva
stadion är ett arkitektoniskt mästerverk.

Adress: Avenida Aristides Maillol
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Espai Gaudí – La Pedrera
Om man nu inte orkar kolla in alla Gaudis
byggnader, så kan man gå hit! Längst
uppe finns ett stort Gaudimuseum och går
det, så ta en drink på takterrassen vars
märkliga utsmyckningar måste ha
inspirerat Stjärnornas Krigskaparen George
Lucas.

Adress: Passeig de Gràcia 92

Macba
Om ni vill lämna gatuvimlet för en stund,
kan Barcelonas museum för modern konst
erbjuda stillhet och en annan tankeström.
Förkortningen står för Museu d´Art
Contemporani de Barcelona. Bara så ni
vet.

Adress: Placa dels Angels

Palau De La Música Catalana
Inte fullt så knasigt som en del av Gaudís
arkitektur, men egentligen mer
representativ för modernismen, är denna
sublima konsertsal ritad av Domènech i
Montaner för ungefär hundra år sedan.
Den katalanska musikens palats hyllar inte
bara katalanernas musikarv utan musik
över huvud taget. För att inte tala om
skönhet, färg och glädje.

Adress: C/ Palau de la Música 4-6
Tunnelbana: Urquinaona
Telefonnummer: +34 932 957 200
Internet: www.palaumusica.org

Santa Maria Del Mar
Barcelonas vackraste kyrka är förmodligen
det bästa exemplet som finns på katalansk
gotik, med en renare stil än vad som
brukar förknippas med gotiken. Kyrkans
känsla av rymd är underbar, och bristen på
tyngd understryks av de slanka pelarna
och de mycket sparsamt smyckade
kapellen.

Adress: Plaça Santa Maria 1
Tunnelbana: Jaume I

Parc De Collserola
Snacka om stadens lungor! Strax bakom
Barcelona ligger ett 8 000 hektar stort
grönområde – 22 gånger större än New
Yorks Central Park (tycker de ansvariga om
att påpeka). Det rymmer allt från nöjesfält
till lyxhotell, men framför allt stora, orörda
områden att vandra eller cykla omkring i.

Själva parken nås enklast med regionaltåg
(FGC) från Catalunya-stationen: ta tåg mot
Terrassa eller Sabadell och stig av vid
Baixador de Vallvidrera. Därifrån är det
gångavstånd till parkens
informationscenter, Centre d’Informació.

Adress: C/l’Església
Telefonnummer: +34 932 803 552
Internet: www.parccollserola.net

ÄTA

Barcelonas överväldigande krogutbud delas
enklast upp i två delar: det nya och det
gamla. Här finns några av världens mest
moderna restauranger, ledda av några av
de mest innovativa kockarna (bland annat
Ferrán Adrià). Men här finns också ett
traditionellt katalanskt kök, som trots en
viss medeltida tyngd har många goda
grönsaksrätter (samfaina, ett slags
ratatouille; escalivada, grillade, skalade
paprikor, auberginer och lök; espinacs a la
catalana, spenat fräst med vitlök,
pinjenötter och russin). Mest känd är den
lantliga och enkla pa amb tomàquet, en
brödskiva med olivolja, salt och färsk
krossad tomat. "Det nya"kan bli väl dyrt,
men många av de kända kockarnas
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lärlingar har nu öppnat egna restauranger
med lägre prisnivå. "Det gamla"är generellt
sett mer prisvärt, även om de klassiska
krogarna vet att ta betalt. I Barcelona bör
man alltid boka bord. Middag serveras inte
före kl 21.

Cal Pep
Mycket populär tapasbar och krog. Bäst är
att tränga sig in vid bardisken och låta Pep
själv rekommendera dagens bästa
smårätter. Annars finns även bord, och en
lugnare matsal längst in. En blandning av
klassisk och innovativ matlagning.
Medelpris.

Adress: Plaça de les Olles 8
Tunnelbana: Barceloneta
Telefonnummer: +34 933 107 961

Cafè De L’acadèmia
Lätt moderniserad katalansk mat på en
begärlig uteservering (kom tidigt) eller i en
sval interiör av oputsade stenväggar. Vid
lunchtid är här fullt av tjänstemän från
både det närbelägna stadshuset och
regeringsbyggnaden. Medelpris.

Adress: C/Lledó 1
Tunnelbana: Jaume I
Telefonnummer: +34 933 198 253

Ot
Ett ställe att prova det moderna katalanska
köket utan att skjortan ryker. Här finns
Ingen meny så överlåt till kockarna att
föreslå en resa genom deras kulinariska
värld. Den är full av angenäma
överraskningar. Litet men naggande gott.
Medelpris.

Adress: C/Torres 25
Tunnelbana: Diagonal
Telefonnummer: +34 932 847 752

Alkimia
Alkemi, som sagt. Något sådant är det de
ägnar sig åt, alla dessa spanska
stjärnkockar. Här är det Jordi Villa som fått
en Guide Rougestjärna för sina
nytolkningar av både spanska klassiker och

egna innovationer. Vad sägs om
tonfisksträngar på en bädd av
senapsskum? Boka lång tid i förväg. Dyrt.

Adress: C/Indústria 79
Tunnelbana: Sagrada Família
Telefonnummer: +34 932 076 115

Salero
Elegant fusionkök i nästan hel vit lokal. En
typisk Salero-rätt kan vara tonfisk med
spenat och konbu, japanskt sjögräs. Bokar
ni bord här, börja gärna kvällen med en
drink på några av barerna i Born-kvarteren
innan (se nedan).

Adress: Rec 60
Telefonnummer: +34 93 319 80 22

7 Portes
”De sju dörrarna"slogs upp redan 1836 och
den modernistiska inredningen är helt
intakt. Det vill säga mörka träslag och
kakel. Det är dock ingen museal upplevelse
att gå hit. Här finns gott om folk och ett
riktigt bra, tradionellt katalanskt kök.
Prova deras crema catalana, Kataloniens
motsvarighet till créme caramel. Den anses
av många vara Barcelonas bästa.

Adress: Passeig d´Isabel II 14.
Telefonnummer: +34 39 319 3033

Colibri
Haute Cuisine-ställe som av många anses
vara pionjären inom det man kallar för
modern market cooking. Det vill säga att
atmosfär, känsla och råvaror är hämtade
från den närliggande saluhallen, i detta
fallet La Boqueria.

Adress: Riera Alta 33-35
Telefonnummer: +34 93 443 2306

Casa Leopoldo
Här kliver man in i det gamla Barcelona.
Både när det gäller inredning och menyn
som består av traditionellt tillagade fisk-
och skaldjursrätter. Leopoldo var
stamkrogen för Barcelonas stora
litteraturkritiker, deckarförattaren och
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finsmakaren Montalban.

Adress: Sant Rafael 24.
Telefonnummer: +34 93 441 3014.
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Do you want to reach this audience?
Contact Fastcheck 
E-mail: advertising@fastcheck.se
Tel: +46 31 711 03 90

* on average 

This TravEllEr will EaT 12 mEals*  
in rEsTauranTs in your Town

Do you wanT ThEm To  
visiT your rEsTauranT?

Tapasbarer
Vill ni ägna en kväll åt de numera
världsberömda spanska smårätterna, kan
ni börja lite lätt med kallskuret på La
Taberna la Comidilla Real, på Calle Heures
6-1. Därefter går ni till Opaqo, Calle Ciutat
10, och beställer tarrina de alcachofas,
kronärtskockterrin med ost eller carpaccio
på ankbröst. Sedan avslutar ni på
Xampanyet, Calle Montcada 22, där ni
provar ansjovis banderilla och rökt tonfisk
med getost.

SponSored text
El Tablao de Carmen
The purest flamenco in BCN in the Andalusian
environment at the Poble Espanyol.
Adress: Poble Espanyol de Montjuïc- Barcelona
Telefonnummer: +0034 933256895
Internet: www.tablaodecarmen.com

KAFÉER

Barcelona har en halvitaliensk kaffekultur

och med en rad enkla regler. Café con
leche (café amb llet på katalanska) dricker
man till frukost, ofta med en söt croissant.
Mitt på dagen, speciellt efter måltider,
dricker man espresso, café solo (un café
på katalanska) eller en cortado (un tallat)
en espresso med en skvätt mjölk. Café
Americano är ungefär vad man skulle
kunna kalla urvattnade varianter av de två
första. På eftermiddagarna eller efter
middag så kan man även beställa café solo
corto som är en espresso med mindre
vatten eller en carajillo som är en café solo
med spansk cognac.

Café Zürich
Gamla Café Zürich är en av Barcelonas
stora mötesplatser och därmed ett bra
ställe för den som vill studera folklivet i
staden. Det är ett ständigt kindpussande
och kontrollerande av klockor. En liten
egenhet; här betalar man när man får
kaffet, allt för att smidigt kunna lämna
bordet när man är klar.

Adress: Plaça Catalunya 1

Café De L´opera
Är det fullt på Café Zürich, så går man hit
och studerar människor. Hit kommer
många av La Ramblas gatuförsäljare och
artister.

Adress: La Rambla 74

BARER & NATTLIV

I Barcelona är man vaken när resten av
Europa sover! Nattlivet börjar sent – och
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gärna på någon av barerna. Eftersom de
kloka spanjorerna anser att man bör äta
när man dricker, serverar de flesta barer
även mat – i allmänhet tapas.

Det trendiga nattlivet i Barcelona är i
ständig förändring och det är därför snudd
på meningslöst att tipsa om de senaste och
hippaste barerna och nattklubbarna. Det
bästa är att kolla upp det senaste på plats.
Fråga runt i modebutiker, skivbutiker eller
personer som enligt ditt tycke har ”rätt
stuk"etc. Här är dock några ställen som
fortfarande håller:

Mirablau
Drink med stadens vidaste utsikt. Från
Tibidabos sluttningar, antingen på
terrassen eller innanför de heltäckande
panoramafönstren. Efter grodperspektivet i
Barri Gòtic eller El Born kan det kännas
skönt att lägga Barcelona under sina
fötter.

Adress: Plaça Doctor Andreu
Tunnelbana: spårvagnen Tramvia Blau
Telefonnummer: +34 934 185 879

La Vinya Del Senyor
Fortfarande det bästa stället att prova vin
på i Barcelona. Helt enkelt bara för dess
läge mittemot den vackra kyrkan Santa
Maria del Mar, det stora urvalet bra viner
(som regelbundet förnyas) och för den
utmärkta tapasmenyn. Uteservering på
kyrktorget.

Adress: Plaça Santa Maria 5
Tunnelbana: Jaume I
Telefonnummer: +34 933 103 379

Dry Martini
Inredningen påminner om en herrklubb,
med andra ord helt rätt i tiden. Bäst för en
drink före eller efter middagen.

Adress: Aribau 162-166

Schilling
Schilling ligger strax innanför La Rambla i
Barrí Gotic. Det är ett vänligt, lite

halvintellektuellt ställe som troligen
kommer att passeras flera gånger under
promenaderna i Barrí Gotic.

Adress: Ferran 23

Marsella
Långt inne i Ravalkvarteren ligger denna
klassiska absintbar. Det var bland annat
här Jean Genet satt med sina tjuvar och
prostituerade. Har numera även en udda
amatörteater för transvestiter.

Adress: Sant Pau 65

La Paloma
För den som vill fortsätta att fördjupa sig i
Ravals blandning av bedagad skönhet och
nya hipphet så kan man även besöka det
här gamla danspalatset där unga
människor dansar paso doble och tango.

Adress: Tigre 27a

Otto Zutz
Väletablerad nattklubb i tre plan, inrymd i
en f d fabrikslokal. Rymligt och luftigt och
bra ställe att dansa när musiken stämmer.
Publiken är ganska ”middle-of-the-road”,
”det vackra folket"och mycket av
mediatyper.

Adress: C/Lincoln 15
Tunnelbana: FGC Gràcia
Telefonnummer: +34 932 380 722

SponSored text
El Tablao de Carmen
The purest flamenco in BCN in the Andalusian
environment at the Poble Espanyol.
Adress: Poble Espanyol de Montjuïc- Barcelona
Telefonnummer: +0034 933256895
Internet: www.tablaodecarmen.com
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SHOPPING

Roliga butiker finns nästan i alla av
Barcelonas stadsdelar, men vill man vara
effektiv så är det bästa att hålla sig runt
Placa Catalunya och i Barri Gotic. Vid Placa
Catalunya ligger till exempel det gigantiska
El Corte Ingles.

Mittemot ligger El Triangle, ett grotesk
stort shoppingpalats med en bra
parfymbutik och Campers (det
mallorquinska skomärket) egen butik. Calle
Avinyó i Barri Gotic är kanske Barcelonas
roligaste shoppinggata. Här ligger Z som är
den perfekta men helknäppa
inredningsbutiken om man vill komma hem
med prylar som balanserar på gränsen
mellan kitsch och komisk design. Andra
roliga butiker är streetbutiken Soda, Angel
Gimeno med ett spänstigt sortiment av
trendiga killskjortor och Loft Avignon för
lite elegantare killkäder. På Avinyó ligger
också Zsu Zsa, vars diskreta kvinnokläder
designats av två argentinskfödda systrar
och deras mamma.

I Barri Gotic ligger även den lilla ört- och
kryddbutiken Herborista del Rei, Calle del
Vidre 1. Den har funnits sedan 1823 och
känns bara som en … tja, udda upplevelse.
Ett måste är att besöka La Boquería
halvvägs ned på Ramblan. Vandra runt och
njut. Mest spännande är fiskstånden.
Utbudet av musslor, skaldjur och snäckor
är överväldigande, men besök också Petràs
Fruits del Bosc som är Barcelonas största
svampexpert. På barerna El Quim eller

Pinotxo ska ni testa den pinfärska
babybläckfisken med vitlök och persilja,
och dricka iskall cava till. Området El Born
är också bra jaktmarker för kul
matshopping. Casa Gispert, C/Sombrerers
23, på ena långsidan av kyrkan Santa
Maria del Mar, har ägnat sig åt
kafferostning sedan 1851 – i en vedeldad
ugn som fortfarande används och finns till
beskådan i butiken. Här säljs även nötter
och torkad frukt, kakao, kryddor och
svamp. Tot Formatge, Passeig del Born 13,
är en av Barcelonas bästa och mest
välsorterade ostbutiker, med spanska såväl
som utländska sorter.

För seriös modeshopping - ta er till Passeig
de Gràcia, parallellgatan Rambla de
Catalunya och kvarteren där omkring. Här
finns alla de stora internationella
modenamnen, inklusive spanska storheter
som Adolfo Domínguez, Armand Basi, Groc
och skinnspecialisten Loewe. Även mer
ekonomiska alternativ som Zara, Mango
och Massimo Dutti finns representerade.
Ett bra och trendkänsligt urval av
designermode hittar man på Noténom,
C/Pau Claris 159. Gonzalo Comella, Passeig
de Gràcia 6, är en Barcelonainstitution i
modets värld – kedjan har funnits i över
ett sekel – med ett brett urval
designermode.

Vinçon, inredningsvaruhuset med
kultstatus, ligger också på Passeig de
Gràcia (nr 96). Kultstatus har även
Colmado Quílez på parallellgatan Rambla
de Catalunya 63 – detta är Barcelonas
mest berömda speceriaffär, med tusentals
konserver, torrvaror och flaskor på hyllor
som löper runt affärens väggar från golv
till tak. Vin- och spritutbudet är enormt.
Ost och charkuterier finns också. Och man
betjänas över disk av manliga biträden i
randiga städrockar.
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El Corte Inglés
Spaniens varuhuskoloss är både älskad och
hatad, men lyckas med varuhusets
grunduppgift - att erbjuda det mesta åt de
flesta. Designermode såväl som egna låg-
och medelprismärken, enorma parfym- och
sminkavdelningar, lädervaror i alla
prisklasser, leksaker, barnkläder,
konstnärsmaterial, matvaror och
delikatesser, inredningsprylar, vitvaror,
trädgårdsmöbler, tobaksavdelning med
humidorrum…med mycket mera. Det bästa
med El Corte Inglés är emellertid servicen.
Personalen är alltid vänlig och hjälpsam,
klädesplagg läggs upp och sys in utan
kostnad eller knot – och kunden har
obegränsad returrätt mot uppvisande av
kvitto. Sådant säljer.

Adress: Plaça de Catalunya 14; Av. Portal de l’Àngel 19-21;
Avinguda Diagonal 471; Avinguda Diagonal 617
Tunnelbana: Catalunya; Urquinaona; Hospital
Cínic/FCGMuntaner; Maria Cristina
Telefonnummer: +34 933 063 800; +34 933 063 800; + 34 934
934 800; +34 933 667 100
Internet: www.elcorteingles.es
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Do you know that travellers spenD  
more than 50% of their travel  

buDget on shopping? 
we can help you reach them!

Do you want to reach this audience?
contact fastcheck 
e-mail: advertising@fastcheck.se
tel: +46 31 711 03 90

L’illa
Avlångt shoppingcenter ritat av Rafael
Moneo, med över 130 butiker. Många av
de stora internationella kedjorna är
representerade, t ex FNAC, Decathlon,
Zara, Mango, Benetton, Diesel och
Camper. Längst ned finns en
färskvarumarknad och livsmedelsgiganten
Caprabo.

Adress: Avinguda Diagonal 545
Tunnelbana: Maria Cristina
Telefonnummer: +34 934 440 000

SponSored text
Do you want to reach the traveller?
Do you want your shop listed here? Contact:
advertising@fastcheck.se
Adress: Your Company Address
Telefonnummer: Your Company Phone
Internet: Your Company website

SOVA

Barcelona kryllar av hotell men även av
turister, så det är inte alltid lätt att hitta
rum. Särskilt som de riktigt intressanta
hotellen, oavsett prisklass, är mycket
eftersökta av medvetna besökare. Planera
och boka i god tid alltså.

EXKLUSIVT
Hotel Omm
Något av det mest modernt mondäna
Barcelona har att erbjuda. Den
framgångsrika kroggruppen Tragaluz
öppnade detta, sitt första hotell, i slutet av
2003 – och har utsetts av den amerikanska
tidningen Travel & Leisure till bästa nya
designhotell. Från den lågmälda lobbyn i
trä- och stennyanser till den nästan
japanska, helt träinklädda poolen på
takterrassen – via rummens krämfärgade
lackväggar, drömbadrum och kompletta
high-techkit – är Omm en studie i vad som
är rätt just nu.
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Adress: C/Rosselló 265
Tunnelbana: Diagonal
Telefonnummer: +34 934 454 000
Internet: www.hotelomm.es

Prestige Paseo De Gràcia
Minimalistiskt inredda rum (med Bang &
Olufsen plasmaskärmar), japanska
trädgårdar, en loungebar med lånebibliotek
och concierger med insiderkunskap om
Barcelona. Prestige Paseo de Gràcia gör
rimliga anspråk på att vara det ultimata
boutiquehotellet för designmedvetna
besökare. Läget kan inte vara bättre ur
shoppingsynpunkt.

Adress: Passeig de Gràcia 62
Tunnelbana: Passeig de Gràcia
Telefonnummer: +34 932 724 180
Internet: www.prestigepaseodegracia.com

PRISVÄRT
Hostal Oliva
Prisvärt och eftersökt i ett stiligt
1800-talshus vid Barcelonas mesta
shoppingstråk. Hostal Olivia har funnits
sedan 1931. Rena, ändamålsenliga rum,
varav en del har renoverats, och vänlig
personal. De billigare rummen saknar eget
badrum.

Adress: Passeig de Gràcia 32
Telefonnummer: +34 934 880 162

Hotel Banys Oriental
Hotellet som alla trendmedvetna hamnar
på. Det ligger i ett 1800-talshus, men
inredningen är på väg in i framtiden.
Monokroma färgval, Kartells plaststolar,
svarta badrum och strama linjer. Frukost
äts på restaurang Parellada.

Adress: Carrer Argenteria 37
Telefonnummer: +34-93-268 8460
Internet: www.hotelbanysorientals.com

Nh Duc De La Victòria
Numera en weekendklassiker för dem som
vill bo prisvärt – och istället spendera
pengarna på shopping och party.

Adress: Duc de la Victòria 15
Telefonnummer: +34-93-270 34 10

Hostal La Palmera
Enkelt men med bra läge nära
färskvarumarknaden La Boqueria. Rummen
är rena, ljusa och luftiga – och ganska
tysta trots närheten till La Rambla och
Ravals barer. Några av rummen har
balkonger.

Adress: C/Jerusalem 30
Tunnelbana: Liceu
Telefonnummer: +34 933 170 997

space 
for  

rent

Do you want to reach travellers

Before they have  
BookeD a hotel?

Do you want to reach this audience?
contact fastcheck 
e-mail: advertising@fastcheck.se
tel: +46 31 711 03 90

ENKELT
Mur-mar
Ordentligt, men kanske aningen slitet
lägenhetshotell som ligger mitt i folkvimlet.

Adress: La Rambla 34
Telefonnummer: +34-93-318 26 12.

SponSored text
Do you want to reach the traveller?
Do you want your hotel listed here? Contact:
advertising@fastcheck.se
Adress: Your Hotel Address
Telefonnummer: Your Hotel Phone
Internet: Your Hotel website
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BRA ATT VETA

Flygplats
Barcelonas Internationella flygplats ligger
sydost om staden och flera olika bussbolag
kör in till Barcelona. De stannar vid
samtliga terminaler ungefär var 15:e minut
och kör sedan till Plaza de Catalunya i
centrala Barcelona. Biljett kostar cirka
€3.45 för enkel resa. Lokaltåg finns också.
De avgår varje halvtimme och kostar runt
€2.20. Taxi till centrala Barcelona kostar
€12-20 på vardagarna och lite mer på
helgerna. För mer information:
www.aena.es

Girona flygplats ligger ungefär 100
kilometer från Barcelona centrum och det
finns tre sätt att ta sig däremellan. Bussen
kostar €11 för enkel resa och €19 för tur
och retur. Den tar dig till Estacio d’
Autobusos Barcelona Nord.

Barcelona Bus Information Tel: +34 902
361 550

Taxi kostar nära €120. Ett bättre alternativ
kan vara att övernatta i Girona och åka
buss nästa dag. Det år också tåg till och
från Barcelona, men då måste du
dessutom ordna transport mellan Girona
centrum och flygplatsen.

Lokaltrafik
Biljetter till tunnelbanan finns att köpa på
informationskontoren och i
biljettautomater på stationen för €1 och
gäller endast en resa. För bussresor går
biljetter att köpa av chauffören. På

Barcelonas webbplats för kollektivtrafik
finns en- till femdagskort för turister att
köpa från ca €9. Här finns även tidtabeller
och aktivitetstips. www.tmb.net

Taxi
Barcelonas svarta och gula taxibilar kan
hejdas på gatan, tas vid stationer eller
ringas. Standardtaxa gäller måndag-fredag
06:00-22:00; vid alla andra tider, inklusive
helgdagar, är taxan högre. Större bagage
kostar extra per kolli. Tänk på att
chaufförernas växelkassor ofta är minimala
och att få tar kreditkort.

Radiotaxiföretag (man betalar för
framkörningen också):

Barnataxi, tel: 933 577 755

Fonotaxi, tel: 933 001 100

Ràdio Taxi, tel: 932 250 000

Servi-Taxi, tel: 933 300 300

Post
Posten i Spanien heter Correos. (Correu på
katalanska). Frimärken kan man köpa på
postkontoren och i kiosker ” Estancos”.
Huvudpostkontoret vid Plaça Antoni López
har öppet måndag-lördag 08:30-21:30 och
för vissa tjänster även söndag
09:00-13:00. Övriga kontor har i
allmänhet öppet måndag-fredag
08:30-14:30 och lördag 09:30-13:00.

Apotek
Apoteken i Barcelona turas om att ha
jouröppet. På närliggande apoteks dörr
finns angivet närmsta nattöppna.

Apotek med ständig jour:

Farmàcia Alvarez

Adress: Passeig de Gràcia 26

Tel: 933 021 124

Farmàcia Clapés
Adress: La Rambla 98
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Tel: 933 012 843

Tandvård
Amigo Robira Carmen

Adress: Av. P. Asturies 42

Tel: 934 159 922

Centre Odontològic De Barcelona
Stor och bra tandläkarklinik där engelska
talas.

Adress: C/Calàbria 251

Tel: 934 394 500

Telefon
Landsnummer +34

Riktnummer Barcelona 93 (slås även inom
Barcelona)

/ 220 volt (125 volt förekommer i en del
äldre byggnader)

SponSored text
Do you want to reach the traveller?
Do you want be listed here? Contact:
advertising@fastcheck.se
Adress: Your Company Address
Telefonnummer: Your Company Phone
Internet: Your Company website

4 HOT TIPS
1. Fundació Joan Miró

Ofta bortglömt höjdarmuseum i
Montjuïcparken. Idealisk byggnad, och blir
det för mycket Miró finns det flera salar
med andra konstnärers verk.

Adress: Plaça Neptú

Metro: Parallel, sedan Montjuïcbergbanan

Tel: + 34 933 291 908

www.bcn.fjmiro.es

2. Lunch på Agua.

Tragaluzgruppens krog på
strandpromenaden mot Port Olímpic har en
terrass mot Medelhavet där man kan äta

lunch även på vintern (infravärme finns om
det skulle bli kyligt). En grundläggande
Barcelonaupplevelse.

Adress: Passeig Marítim de la Barceloneta
30

Metro: Barceloneta

Tel: +34 932 251 272

www.grupotragaluz.com

3. Gràcia.

Staden som tvångsinförlivades med
Barcelona 1897 har behållit sin egen
karaktär och är en behaglig småstad i
storstaden, som inte bör missas. Traska
mellan dess trevliga torg före eller efter
besöket i Parc Güell.

Metro: Fontana eller Joanic

4. Cuines Santa Caterina. Marknadskrog i
den vackert nyrenoverade Santa
Caterinamarknaden, med råvarorna
utställda, bra priser och charmig personal.

Adress: Mercat Santa Caterina, Avenida
Francesc Cambó

Metro: Jaume I

Tel: +34 932 689 918

5. Parc del Guinardó. Om det blir för
mycket urbanitet och modernism i alla sina
former, ta er till denna park som inte
försöker vara något annat än park. Med
lekpark, löparbana och picknickområde.

Adress: Parc del Guinardó

Metro: Guinardó

TOPP 10
Barcelona är underbart! Men vad är det du
inte får missa? Här är tio av de verkliga
höjdarna.

1. Sagrada Familia. Den märkliga och
fantastiska katedralen ger inte bara en
inblick i Gaudís föreställningsvärld, utan
även – genom att byggandet pågår än –
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direktkontakt med historien.

2. Santa Maria del Mar. En närmast perfekt
kyrka vad gäller proportioner och känsla av
rymd. Smakfullt smyckad är den också.
Och så ligger den i en av stadens
trevligaste kvarter.

3. Palau de la Música Catalana. En av
världens mest tilltalande konsertlokaler,
och en vacker snarare än “wacky” version
av Barcelonas modernisme.

4. Cal Pep. Så här ska krogar vara: trånga,
glada, familjära platser – och med härligt
god mat.

5. Alkimia. Så här får krogar gärna också
vara: briljant, framåtblickande matlagning
i skön miljö.

6. Xampanyet. Ett stycke äldre och äkta
Barcelona, där generationer beblandas och
bubbel är billigt.

7. Passeig de Gracia. En och en halv
kilometer oupphörligt bra shopping.

8. La Vinya del Senyor. Så nära den
perfekta vinbaren det gissningsvis går att
komma.

9. Mirablau. Se det stora blå Medelhavet
bortom Barcelonas myller – över kanten på
ett cocktailglas.

10. Parc de Collserola. Barcelonas verkliga
lungor och en av världens främsta
grönområden i en storstadsregion.
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Almirall Aixada B4 C4
Av. Vilanova D2
C. de l’Arc del Te. A3
C. de Pelai A1 B2
C. de Ramon Turro D3
C. de Sant Jeroni A2 A3
C. del Doctor Ai. C3 C4 D3
C. del Doctor True. D3
C. del Lieo A2
C. del Peu de la C. A2
C. del Pi B2
C. dels Angels A2
C. dels Escudeller. A3 B3
C. d’En Cignas B3
C. Duran i B. R. B2
C. Elisabets A2
C. Fonollar C2
C. Fontanella B2
C. J. Giralt C2
C. Jonqueres B2
C. la Lluna A2
C. la Maquinista C4
C. les Moles B2
C. Lleona B3
C. Maeques de Barb. A3
C. Metges C2
C. Montsio B2
C. Nou de la Rambl. A3
C. Nou de Sant Fra. B3
C. Ortigosa de Tra. C2
C. Patrixol B2
C. Pintor Fortuny A2
C. Portaferrissa B2
C. Portal de Santa. A3
C. Portal Nou C2
C. Ribera C3
C. Robador A2
C. Sant Carles C4
C. Sant Pere mes A. B2 C2
C. Sant Pere mes B. C2
C. Sant Pere Mitja C2
C. Sant Vicenc A2
C. Santa Anna B2
C.d’En Roca B2
Carrer Balboa C4
Carrer d’ Arago A1 B1 C1
Carrer d’ Aribau A1
Carrer d’ Ausias M. C2 D2
Carrer d’Ali Bei C2 D2
Carrer de Bailén C1 C2
Carrer de Balmes A1
Carrer de Casanova A1
Carrer de Casp B1 D1
Carrer de Ginebra C4

Carrer de Girona C1
Carrer de I’Hospit. A2
Carrer de la Diput. A1 D1
Carrer de la. D1 D2 D3 D4
Carrer de la Princ. B3 C3
Carrer de Llull D3
Carrer de Muntaner A1
Carrer de Napols D1 D2
Carrer de Pau Clar. B1
Carrer de Ramon Tr. D3 D4
Carrer de Ribes D2
Carrer de Roger de. D1 D2
Carrer de Roger de. C1
Carrer de Sant Pau A3
Carrer de Sarden. D1 D2 D3
Carrer de Sicilia D1
Carrer de Wellingt. D3
Carrer del Bruc C1
Carrer del Carme A2
Carrer del Comerc C3
Carrer del Consell. A1 D1
Carrer dels Almoga. D2
Carrer dels Taller. A1 A2
Carrer Joaquin Cos. A1 A2
Carrer la Ample B3
Carrer Valdonzella A1 A2
Gran Via de les . A1 B1 D1
La Rambla A3 B2
Passeig de Colom B3
Passeig de Joan de. B4 C4
Passeig de Lluis C. C2
Passeig de Picasso C2 C3
Passeig de Pujades C2 D2
Passeig de Salvat C4
Passeig Maritim C4 D4
Pg. de Circumval.l. C3 D3
Pg. de Gracia B1
Pg. de Sant Joan C1 C2
Pg. Isabel II B3 C3
Pl. Angels A2
Pl. d’ Antoni Lope. B3
Pl. de Pau Vila
Pl. de Sta Caterin. B2 C2
Pl. de I’Angel B3
Pl. del Rei B2
Pl. M. Ribe B2
Pl. Regomir B3
Pl. Sant Pere C2
Pl. St. A. Vell C2
Pl. St. Agusti A2
Pl. St. J. Oriol B2
Pl. St. Jaume B3
Pl. St. Miquel B3
Pl. Vic. Martorell A2

Pl. Vila de Madrid B2
Pl. Voluntaris Oli. D4
Placa Antoni Maura B2
Placa de Castella A1
Plaça de Catalunya B1
Placa de Tetuan C1
Plaça del Portal d. A3
Placa Doctor Letam. A1
Placa Pedro A2
Placa Reial A3 B3
Placa-de-la Univer. A1
Rambla de Cataluny. B1
Ronda de Sant Anto. A1 A2
Ronda de Sant Pere B2 C2
Ronda Litoral C4 D4
Ronda Universitat A1 B1
Via Laietana B2 B3
Av. de la Catedral B2
Av. de les Drassan. A3
Av. del Paral.lel A3
Av. F. Cambo B2 C2
Av. Marques de l’A. C3
Avinguda Meridiana D2
C. Almirall Cerver. C4
C. Argentaria B3
C. Banys Nous de l. B2 B3
C. Bisbe Irurita B2
C. Boqueria A2 B3
C. Buenaventura Mu. D2
C. Carders C2
C. Comtal B2
C. Consolat de Mar B3 C3
C. Cortinas C2
C. d’Andrea Doria C4
C. d’Avinyo B3
C. de Codols B3
C. de Ferran B3
C. de la Cadena A2 A3
C. de la Canuda B2
C. de la Merce B3
C. de la Riereta A2 A3
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