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Met het vliegtuig
Luchthaven Barcelona-El Prat – 16 km 
ten zuidoosten van de stad. De meeste 
grote maatschappijen komen aan bij 
terminal T1.
Luchthaven van Gerona – 95 km ten 
noordoosten van Barcelona, gebruikt 
door prijsvechters als Ryanair.
Inlichtingen: www.aena-aeropuertos.
es - t 902 404 704

VANAF DE LUCHTHAVEN 
BARCELONA-EL PRAT
Met de bus – www.aerobusbcn.com.  
De Aerobús A1 (terminal T1) en A2 (ter-
minals T2B en T2C) rijden naar de Plaça 
de Catalunya via de Plaça d’Espanya en 
de Plaça Universitat. Frequentie: elke 
5-10 min. tussen 5.35 u en 1.00 u (lucht-
haven), 5.00 u en 0.30 u (centrum) - 
€ 5,90 H, € 10,20 H/T (15 dagen geldig).
Met de trein – www.renfe.es. Lijn R2 
Noord rijdt naar het station Barcelona 
Sants (19 min. reistijd) en de Passeig 
de Gràcia (26 min. reistijd). Vertrek bij 
Terminal 2 (pendeldienst vanaf T1) 
elke 30 min., van 5.42 u tot 23.38 u 

(luchthaven), 5.08 u tot 23.06 u 
(Passeig de Gràcia) - € 4,20 enkeltje.
Met de metro – www.tmb.cat. Lijn 
L9 Zuid verbindt het centrum met de 
luchthaven (T1 en T2) in 32 min. vanaf 
Zona Universitària. Vertrek om de 
7 min. - € 4,60 enkeltje.
Met de taxi – Reken op € 25-35 op 
werkdagen, € 30-40 ‘s avonds, op za., 
zon- en feestd.

VANAF DE LUCHTHAVEN  
VAN GERONA
Met de bus – De maatschappij Sagalés 
(t 902 13 00 14 - www.sagales.com) 
verbindt het Estació del Nord met 
Barcelona (1 uur 15 min. - € 16 enkel-
tje, € 25 H/T).

Met de trein
Station Barcelona Sants – Plaça dels 
Països Catalans - www.renfe.com. 
Vanaf het station lopen zes treinlijnen 
(Rodalies) en twee metrolijnen:  
L3 (groene lijn) – Stopt bij de Rambla, 
de Plaça de Catalunya en de haltes aan 
de Passeig de Gràcia en de Diagonal. 
L5 (blauwe lijn) – Doorkruist L’Eixample, 
met haltes aan de Diagonal en de 
Sagrada Família.

Met de auto
Neem vanaf de autosnelweg AP7 de 
afslag naar het stadscentrum en volg 
de Meridiana, een brede avenue naar de 
Plaça de las Glòries Catalanes. Iets voor 
het plein leidt de Carrer Aragó rechts 
naar het centrum. Begin vanaf hier een 
parkeerplaats te zoeken. 

De beroemde straatlantaarns aan de Passeig de Gràcia © B. Merle/Photononstop
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www.tmb.cat (T blz. 17)
Ticket € 2,20; T-Dia (1 d.) € 8,60; 
T-10 (10 trajecten) € 10,20; ticket 
Hola BCN € 15 (2 d.), € 22 (3 d.), 
€ 28,50 (4 d.) of € 35 (5 d.). Met 
de Barcelona Card hebt u gratis 
toegang tot het openbaar vervoer.

OPENBAAR VERVOER
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Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

Sagrada Famíliaaaa
Vouwkaart D1 - T blz. 70

Palau de la Música Catalanaaaa
Vouwkaart E4 - T blz. 44

Montjuïca en zijn musea:  
MNACaaa en Fundació Miróaaa  
Vouwkaart A7-D8 - T blz. 96 en 102

Casa Batllóaaa
Vouwkaart C3 - T blz. 67

WAT U NIET MAG MISSEN
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WAT U NIET MAG MISSEN

Plaça Reialaa
Vouwkaart D5 - T blz. 60

Park Güellaa
Buiten de vouwkaart - T blz. 78 

Ramblaaa
Vouwkaart D4-6 - T blz. 52

Catedralaa
Vouwkaart DE4 - T blz. 30 

Barri Gòticaa
Vouwkaart DE4 - T blz. 30

Museu Marítimaa
Vouwkaart D6 - T blz. 81

5 6

7 8

9 10
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Í De markt La Boqueria. Een wirwar 
van geuren en kleuren en een vrolijke 
sfeer: deze traditionele markt aan de 
Rambla is de ideale plek om aan een 
van de toonbanken te proeven van de 
producten die gebruikt worden in de 
typisch Catalaanse keuken.

Í La Barceloneta. Dit volkse stukje 
Barcelona tussen het strand en de 
haven wist te ontsnappen aan de 
grote bouwwoede. Wasgoed voor het 
raam en winkeltjes uit vervlogen tijden 
kenmerken deze oude visserswijk, waar 
u een plaatsje zoekt in de zon met een 
bord chipirones.

Í De Romeinse en Visigotische stad 
(Museu d’Història de la Ciutat). Een 
ongewoon bezoek dat u meevoert 
onder de Plaça del Rei, daar waar de 
stad tot stand kwam. Een onder-
grondse wandeling langs de overblijfse-
len van het Barcelona uit de Romeinse 
tijd en de resten van het bisschoppelijk 
complex van het Visigotische Barcelona. 
Terug bovengronds kunt u omhoog 
klimmen in de Mirador del Rei Marti.

Í De wijk Gràcia. Deze volkse en 
gezellige wijk is het vroegere bolwerk 
van de Catalaanse anarchisten. Nu vindt 
u er vooral heerlijke adressen voor een 
aperitief op een terras. Kies zelf de sfeer: 
de mooie Plaça de la Vila de Gràcia, de 
Plaça del Sol of de Plaça de la Virreina… 
En neem op 15 augustus beslist deel aan 
het Festa Major de Gràcia, een week 
lang feesten zoals alleen Catalanen dat 
kunnen: poëtische en maffe straatver-
sieringen, vuurspuwende duivels, reus-
achtige marionetten, sardane-dansers, 
wedstrijden van castellers…

Í De steegjes van El Born. Liefhebbers 
van winkelen en fans van geschiedenis 
zullen deze wijk in het hart dragen. 
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Het Palau de la Música Catalana

Í De modernistische daken van 
Casa Milà. Maak kennis met een 
droomwereld op deze verrassende 
terrassen, waar weelderige schoor-
stenen verrijzen, bedekt met 
mozaïeken. Bij zonsondergang is 
het spektakel adembenemend!

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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Gezellige bars liggen zij aan zij met chi-
que winkels en middeleeuwse panden.

Í Een wandeling langs de kustlijn. 
Kuier langs de Rambla del Mar en door 
Port Vell, bewonder het uitzicht vanaf 
de Mirador de Colón, neem een duik in 
het water en geniet van de zon voor 
u de dag eindigt langs het strand met 
een aperitief in de hand.

Í Font Magica. Geniet ‘s avonds, 
wanneer het donker wordt, van het 
lichtspel en het waterballet van de 
magische fontein op Montjuïc: een 
kleurrijk spektakel!

Í El Poblenou. Wandel door deze 
wijk met een industrieel verleden, om 

te genieten van de stad zonder hele 
horden toeristen om u heen. Ontdek de 
tot kunstenaarsateliers omgevormde 
fabrieken en de hedendaagse architec-
tuur van de nieuwe bouwwerken.

Í Concert in het Palau de la Música 
Catalana. De gevel met kleurrijke 
mozaïeken zet meteen de toon.  
De modernistische symfonie zet  
zich voort in de prachtige concert- 
zaal, onder de schitterende omge-
keerde koepel. Wanneer de muziek 
weerklinkt, lijkt de prachtige decoratie 
tot leven te komen... De emoties  
worden haast tastbaar: sluit de ogen,  
heel even maar, om te genieten van  
dit moment.

La Boqueria, een traditionele markt met typische, Catalaanse producten
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HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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De eerste dag

3 Ochtend
Wandel door de Barri Gòticaa en 
bezoek de kathedraalaa (blz. 30) en 
het Museu d’Història de Barcelonaaa 
(blz. 41). Ontdek de Mercat de la 
Boqueriaa (blz. 57) en proef er enkele 
tapas of neem plaats op het terras van 
de Taller de Tapas (blz. 120), aan de 
aangename Plaça de Sant Josep Oriola.

3 Na de middag
Bezichtig het MACBAaa en wandel 
vervolgens over de Ramblaaa (blz. 52). 
Geniet van een pauze op een terras 
aan de Plaça Reialaa (blz. 60); ga 
verder met een ontdekkingstocht 
langs El Borna (blz. 49) en het Museu 
Picassoaa (blz. 48). Dan is het tijd 
voor wat etalages kijken en een lekker 
aperitief bij Vinya del Senyor (blz. 127), 
tegenover de Santa Maria del Maraa 
(blz. 48). Dineer bij Cucine Mandarosso 
(blz. 119) in El Borna.
3 Avond
Ga naar de jazzclub Jamboree (blz. 143).

De tweede dag

3 Ochtend
Begin de ochtend met de Sagrada 
Famíliaaaa (blz. 70) en ontspan ver-
volgens in het Park Güellaa (blz. 78) 
− vergeet niet voor beide vooraf tickets 
te kopen! Liefhebbers van hedendaagse 
kunst kunnen naar de Fundació Antoni 
Tàpiesaa (blz. 63).
Lunch in L’Eixampleaa, bij Etapes 
(blz. 122), of kies voor een snelle hap in 
een van de tapasbars.
3 Na de middag
Wandel langs de Passeig de Gràciaaaa 
(blz. 66) en bezichtig Casa Milàaaa 
(blz. 69) of Casa Batllóaaa (blz. 67) (of 
misschien zelfs beide?). Neem ook wat 
tijd om te winkelen (blz. 140) in de wijk.
3 Avond
Tijd om Gràciaa te verkennen, met  
een aperitief op de Plaça del Sol 

BARCELONA IN 3 DAGEN

– De eerste zondag van de maand 
is de toegang tot verscheidene  
grote musea gratis: het MNAC 
(Museu Nacional d’Art de 
Catalunya), het Museu Picasso of 
het MUHBA (Museu d’Història de 
Barcelona) – andere zondagen is 
de toegang na de middag gratis.
– Het eerste weekend van de 
maand is ook de ideale gelegen-
heid om de Palo Alto Market te 
ontdekken, met kunsttentoonstel-
lingen, proeverijen en concerten.
– Hebt u weinig tijd en betaalt u 
liever geen toegang, werp dan een 
blik op de kathedraal of de Santa 
Maria del Pi tijdens de erediensten 
(toon steeds het nodige respect); 
de toegang tot de Santa Maria del 
Mar is altijd gratis.

VOORDELIGE TARIEVEN
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(blz. 76) en een tapasdiner bij Sol de Nit 
(blz. 132). 

De derde dag

3 Ochtend
Maak kennis met Montjuïca (blz. 93) en 
bezichtig het MNACaaa (blz. 96) of de 
Fundació Joan Miróaaa (blz. 102). Keer 
terug naar de haven met de kabelbaan 
en geniet van het uitzicht. Het eindsta-
tion ligt in de buurt van La Barcelonetaa 
(blz. 81). Lunch bij Segons Mercat 
(blz. 123) of Makamaka (blz. 123).
3 Na de middag
Neem een duik in het water en volg 
dan de promenade tot El Poblenou 
(blz. 87). Wandel langs de Rambla del 
Poblenou (blz. 87) of bezichtig het 
Museu Blauaa (blz. 90).
3 Avond
Dineer in de wijk El Poblenou (blz. 124) 
en sluit de avond af in Ovella Negra 
(blz. 144).

Uitzicht op de stad vanuit het Park Güell
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Barcelona biedt heel wat meer 
mogelijkheden dan we in dit korte 
programma kunnen voorstellen. In 
de zomer zal de drukkende warmte 
u trouwens naar de stranden of de 
omliggende badplaatsen lokken, 
die gemakkelijk te bereiken zijn 
per trein (Cercanías), zoals Garraf 
(blz. 115) of Sitgesaa (blz. 115), 
meer zuidwaarts.
U kunt ook een dag uittrekken voor 
een bezoek aan de heilige stad 
van de Catalanen, Montserrataa 
(60 km ten noordoosten, blz. 113), 
het klooster van Sant Cugat del 
Vallèsaa (18 km ten noordwesten, 
blz. 113) of de Colònia Güella 
(23 km ten zuidwesten, blz. 112), 
allemaal via voorstadstreinen te 
bereiken vanuit Barcelona.

1 OF 2 DAGEN EXTRA
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Bezichtigingen
De toegang tot de musea en de moder-
nistische huizen is duur. Afhankelijk van 
wat u wilt bezoeken kunt u beter de 
voordelen van de verschillende korting-
kaarten die bij het Toeristenbureau te 
koop zijn, naast elkaar leggen.
Barcelona Card – www.barcelona 
card.org - geldig gedurende 3 d. (€ 45), 
4 d. (€ 55) of 5 d. (€ 60). De kaart geeft 
gratis toegang tot al het openbaar 
vervoer in Barcelona (ook naar de 
luchthaven) en de grote musea (Museu 
Picasso, Fundació Joan Miró, MNAC…). 
De Barcelona Card Express is 2 dagen 
geldig (€ 20) en geeft gratis toegang 
tot het openbaar vervoer. Daarnaast 
krijgt u ook 20 tot 50% korting in 
musea, bezienswaardigheden enz.

La Ruta del Modernisme – www.
rutadelmodernisme.com. Een kleine 
gids met routekaart, die langs de 
modernistische monumenten en musea 
van Barcelona voert. De gids geeft 
recht op gereduceerde entreeprijzen 
(10 tot 50%), onder meer bij het Casa 
Milà en het Casa Batlló. Tarief: € 12; 
+ € 5 (-18 jaar gratis) voor personen 
die de houder van deze gids vergezel-
len. Geldigheid: één jaar.
Articket BCN – www.articketbcn.org -  
€ 30 (6 maand geldig). Gratis toe-
gang tot de 6 grootste musea: het 
Museu National d’Art de Catalunya, 
de Fundació Joan Miró, de Fundació 
Antoni Tàpies, het Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, het 
Museu d’Art Contemporàni de 
Barcelona en het Museu Picasso.
Arqueoticket – www.bcnshop.cat -  
€ 14,50 (een jaar geldig). Gratis toe-
gang tot de 5 musea met een archeo-
logisch fonds: het Museu d’Arqueològia 
de Catalunya, het Museu Egipci, het 
Museu de Història de Barcelona 
(MUHBA) en El Born Centre de Cultura  
i Memòria.

Consulaten
België – Gran Via de les Corts Cata-
lanes, 680, àtic 2 - t 934 677 080 of 
t 609 661 000 (noodgevallen) - spain.
diplomatie.belgium.be - na afspraak.
Nederlands honorair consulaat – 
Edificio Prisma - Avenida Diagonal, 
611 - info@hcbcn.net. Bezoek alleen 
mogelijk na afspraak via de ambassade 

La Ruta del Modernisme leidt u langs de modernistische monumenten en musea van Barcelona.  
Zo bewondert u onder meer de gevel van Casa Battló. © fotojanis/Shutterstock.com

Internationaal noodnummer –  
t 112
Medische hulp – t 061
Apotheek met wachtdienst –  
t 098 - www.farmaguia.net
Politie – t 091
Verloren voorwerpen – t 010
Verlies bankpas: 
– Belgische reizigers, alle kaarten: 
t 0032 (0)70 344 344
– Nederlandse reizigers: alle 
creditcards: t 0031 (0)88 3855 
372 (Bankpassen Meldcentrale)

NOODNUMMERS

PRAKTISCHE INFO
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La Ruta del Modernisme leidt u langs de modernistische monumenten en musea van Barcelona.  
Zo bewondert u onder meer de gevel van Casa Battló. © fotojanis/Shutterstock.com
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in Madrid (t 913 537 500 - dagelijks 
dag en nacht, 7/7 bereikbaar - mad@
minbuza.nl).

Elektriciteit
De netspanning bedraagt 220 volt, 
zoals overal binnen de Europese Unie.

Feestdagen
1 januari – Cap d’any (Nieuwjaar).
6 januari – Reis (Driekoningen).
Maart of april – Divendres Sant (Goede 
Vrijdag) en Dilluns de Pascua Florida 
(paasmaandag).
1 mei – Festa del Treball (Dag van de 
Arbeid).
24 juni – Sant Joan.
15 augustus – Mare de Déu d’Agost 
(Maria-Hemelvaart).
11 september – Diada, Catalaanse 
nationale feestdag.
24 september – Festes de la Mercè.
12 oktober – Día de la Hispanidad 
(Spaanse nationale feestdag,  
herdenking van de ontdekking  
van Amerika).
1 november – Tots Sants (Allerheiligen).
6 december – Dia de la Constitució 
(Feest van de Grondwet).
8 december – Onbevlekte ontvangenis.
25-26 december – Nadal (Kerstmis) en 
Sant Esteve (Sint-Stefanus).

Fietsen
180 km aan fietspaden garanderen een 
redelijk veilige rit. Voorzichtigheid blijft 
echter geboden.
Bicing – De vrij te gebruiken fietsen zijn 
niet voor dagjesmensen bedoeld. Het is 
ook handiger een fiets te huren.
Verhuur – Rent A Bike – C/ Tallers, 45 
en C/ Jovellanos, 1 (dicht bij de Pl. 

Catalunya); Passeig de Lluís Companys, 
23 (dicht bij de Arc de Triomf); Passeig 
Joan de Borbó, 35 (Port Vell) - www.
barcelonarentabike.com - dag. 9.30/ 
10.00-20.00 u (18.00 u in dec.-febr.) - 
€ 6/2 uur, € 15/24 uur, € 25/48 uur. 
Verschillende modellen voor verschil-
lende leeftijden. Ook elektrische fietsen.

Fooien
Kleine fooien zijn gebruikelijk in cafés, 
restaurants en taxi’s.

Geldzaken
Betalen – Hoewel creditcards hier 
minder algemeen zijn dan bijvoorbeeld 
in Frankrijk, kunt u er in het merendeel 
van de winkels, restaurants (van een 
zeker niveau) en hotels mee betalen. In 
pensions en hostels is dat minder zeker.
Geldautomaten – In het centrum en  
de toeristische zones zijn talrijke geld-
automaten te vinden.

Internet
De meeste hotels en sommige cafés 
beschikken over een wifiverbinding. 
U kunt ook terecht in de belwinkels in 
El Raval (Carrer Sant Pau en Carrer de 
Nou de la Rambla).

Maaltijden
Ondanks de wat afwijkende openings-
tijden is eten nooit een probleem in 
Barcelona. Vooral de tapasbars zorgen 
ervoor dat niemand met een honger-
gevoel hoeft rond te lopen... Kies voor 
tapas, raciones (een wat grotere portie) 
of pintxos (spreek uit pintsjos), een ware 
miniatuurschotel van Baskische origine, 
en vul het geheel aan met een glas cava, 
de plaatselijke champagne.
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ONTBIJT
Vaak pover in de hotels. Een alternatief 
vormen de (vroeger) in zuivelproducten 
gespecialiseerde granjas.

UIT HET VUISTJE
Trakteer uzelf eens op een sandwich 
(entrepa) of een heerlijke pa amb 
tomaquèt (in tomaat gedrenkt brood). 
Vergeet ook de kiosken van de markten 
La Boqueria en Santa Caterina niet. 
Liefhebbers kunnen zich bij de banket-
bakkers te goed doen aan carquinyolis 
(krokant amandelgebak).

IN HET RESTAURANT
De enige moeilijkheid is een keuze 
te maken (T ‘De beste adressen’, 
blz. 118)! Alle gastronomische tradities 
ter wereld zijn in Barcelona te vinden, 
maar probeer zeker ook de plaatse-
lijke keuken, waar de Catalanen met 

recht trots op zijn (T ‘Gastronomie’, 
blz. 165).

Openbaar vervoer
T Kaart van het openbaar vervoer aan 
de binnenzijde van het omslag.
Transports Metropolitans de Barce-
lona - www.tmb.cat. Het openbaar 
vervoer is de aangewezen manier om 
grote afstanden in de stad te overbrug-
gen. Met de metro, de treinen van de 
Generalitat de Catalunya (FGC) en de bus 
is elke hoek van Barcelona te bereiken.

VERVOERBEWIJZEN
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de loketten 
en kaartautomaten op de metrostations.
Bitllet senzill – Goed voor een enkele 
rit met overstappen (€ 2,20) met 
metro en bus (het kaartje is in de bus 
te koop).

Het is heerlijk fietsen op de dijk van Barceloneta.
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Plaça Nova
Vouwkaart D4 
Op deze plek begon de Romeinse hoofd-
weg door de stad of cardo, te bereiken 
via een poort, geflankeerd door twee 
behouden gebleven torens. Het plein 
werd vanaf 1355 aangelegd, tijdens de 
eerste uitbreiding van de stad.
Op zon- en feestdagen komen de inwo-
ners van Barcelona hier de populaire 
sardane dansen. Aan het plein ziet u 
het Col.legi d’Arquitectes, getooid met 
sgraffiti van Picasso, en de achterzijde 
van het Casa de l’Ardiaca.
De Avinguda de la Catedral verbindt 
de Plaça Nova met de Via Laietana. De 
brede laan is heel geliefd bij skaters. 
Via een reeks trappen bereikt u de Pla 
de la Seu.

Pla de la Seu
Detailkaart blz. 35 en 39
De Pla de la Seu werd in 1421 aan de 
voet van de kathedraal aangelegd. Elk 
jaar vindt hier op 8 december de Fira de 
Santa Llúcia plaats, waar alles te koop is 
voor de kerststal. Het plein wordt inge-
sloten door de Pia Almoina, het Casa de 
la Canonja en het Casa de l’Ardiaca.

Catedral Santa Eulàlia aa
Vouwkaart DE4 – t 933 428 262 - 
www.catedralbcn.org - j - bezichti-
gingen ma.-vr. 8.30-19.30 u, za. en zo. 
8.30-20.00 u - gratis toegang tot de 
kathedraal en de kloostergang tijdens 
de erediensten: 8.30-12.30 u (13.45 u 
op zo.), 17.45-19.30 u (17.15-20.00 u op 
za. en zo.); Cor € 3; terrassen € 3.

Met haar wirwar van straatjes in het hart van de stad is de 
Barri Gòtic een van de levendigste wijken van Barcelona. Hoewel 
de wijk gotisch wordt genoemd vanwege de gebouwen uit de 13de, 14de en 
15de eeuw, is zij eigenlijk veel ouder, met onder meer resten uit de Romeinse 
periode (4de eeuw). In de loop van de 19de eeuw werden de zwaarst bescha-
digde monumenten zorgvuldig gerestaureerd, waardoor de wijk haar elegante 
allure verkreeg. De voetgangersavenue Portal de l’Àngel, die vanaf de Plaça de 
Catalunya de Barri Gòtic in loopt, en de straten rond de Carrer de Portaferrissa, 
die de verbinding vormen met de Rambla, behoren tot de drukste winkelstraten 
van de stad.

3 Bereikbaarheid: Û Catalunya (L1, L3), om vervolgens via Av. del Portal de l’Àngel 
naar Plaça Nova en de kathedraal te lopen; of Û Jaume I (L4) op de Via Laietana of 
Û Liceu (L3) op de Rambla.
Detailkaarten van de wijk blz. 35 en 39. Uitneembare vouwkaart DE4.
3 Aanrader: besteed een dag aan het slenteren door de straatjes van deze wijk, 
waar u hoogstwaarschijnlijk nog eens naartoe wilt...

BARRI GÒTICaa

De gotische Catedral Santa Eulàlia is de belangrijkste kerk van het aartsbisdom Barcelona. © Andrey Nikitin/iStock
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BARCELONA BEZICHTIGEN

De oudste resten van de kathedraal, 
of ‘Seu‘, gewijd aan de heilige Eulalia, 
patrones van de stad, werden onder 
de Carrer dels Comtes gevonden. Deze 
vroegste kathedraal, half verwoest 
tijdens de invasie van Almanzor (985), 

kreeg in de 11de eeuw een romaanse 
opvolger. Het huidige gebouw werd 
vanaf het eind van de 13de eeuw, tij-
dens het bewind van Jaume (Jacobus) II,  
op het terrein naast de romaanse kerk 
opgetrokken en in 1450 voltooid.
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De voorgevel en toren zijn recent  
(19de eeuw), maar gebouwd naar het 
gotische ontwerp dat meester Charles 
Galtès, of Carli, uit Rouen in 1408 
maakte, hetgeen de zeer Franse versie-
ring met knoppen, puntgevels  
en pinakels verklaart.

INTERIEURa
Schip – De drie schepen zijn gebouwd 
in zuiver Catalaans-gotische stijl. De 
ranke en slanke pilaren leveren een 
opmerkelijk ruimtelijk beeld op, dat nog 
sterker wordt door het ijle en indirecte 
licht van de lantaarn, boven de ingang 
van het heiligdom.
De Capella del Santíssim (kapel van 
het Heilig Sacrament), rechts naast de 
hoofdingang, is de voormalige kapit-
telzaal, overdekt met een octagonaal 
stergewelf. De kapel uit 1400 werd in 
de 17de eeuw verbouwd om onderdak 
te bieden aan het grafmonument van 
de H. Olegarius. Het crucifix Christus 
van Lepanto (15de eeuw) in de kapel 
stond volgens de overlevering op 
de voorsteven van de galei van Don 
Juan van Oostenrijk tijdens de slag 
bij Lepanto (1571). In de kapel van de 
heiligen Cosmas en Damianus (1) is een 
gotisch retabel van Bernat Martorell 
te bewonderen.
De vierde kapel (2) bevat het graf van 
Raimundo de Peñafort (14de eeuw), 
een van de meest geëerde domini-
caanse heiligen van de streek.
Links van de ingang eert het retabel 
van de H. Marcus (6) de schutsheilige 
van de schoenmakers. Wat verderop 
bevindt zich de Kapel van de Maagd 
van Montserrat (5), patrones van 
Catalonië en bekend onder de naam  
La Moreneta (T blz. 114).

Coraa – Zoals bij veel Spaanse 
kathedralen, wordt de diepte van het 
hoofdschip geblokkeerd door het koor, 
afgesloten met fijnzinnig bewerkte 
gotische muren. Het polychrome koor-
gestoelte bestaat uit een dubbele rij, 
die dateert uit het eind van de 14de en 
het midden van de 15de eeuw.
Ter gelegenheid van een vergadering 
van de orde van het Gulden Vlies 
werden de rugleuningen in 1519 
door Juan de Borgoña versierd met 
de wapenschilden van alle ridders. Zo 
ontstond een van de opmerkelijkste 
heraldische verzamelingen van Europa. 
De bisschopszetel (trona) naast het 
koor is bereikbaar via een stenen trap 
met smeedijzeren sierwerk: een balus-
trade met leliemotief en een poort. De 
achthoekige, houten preekstoel is rijk 
versierd met gesneden figuren.
Het trascora (achterzijde van het 
koor) van wit marmer dateert uit 
de 16de eeuw en is een werk van 
Bartolomé Ordóñez (na diens dood vol-
tooid door Pierre Villar). De bas-reliëfs 
verbeelden het martelaarschap van de 
maagd Eulalia, de heilige wier cultus in 
de 4de eeuw ontstond.
Koorafsluiting – De crypte van de 
H. Eulaliaa onder het hoofdaltaar wordt 
overdekt door een laag, geribd gewelf. 
De prachtige albasten sarcofaag van 
de heilige werd in de 14de eeuw door 
Toscaanse kunstenaars vervaardigd. 
Rechts van het presbyterium zijn tegen 
een muur de grafmonumenten (3) van 
de stichters van de romaanse kathe-
draal te zien: Ramón Berenguer I en zijn 
echtgenote Almodis.
In de kapellen van de kooromgang zijn 
gotische en barokke altaarstukken te 
zien, waaronder een meesterwerk, de 
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UIT ETEN
w Goed om te weten – De meeste 
restaurants, ook de gastronomische, 
serveren ’s middags een volledig menu 
tegen voordelige prijzen (tussen € 8 en 
€ 16 volgens het etablissement).
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van het omslag; 
zoek het overeenkomstige nummer 
(bv. ā). De aanwijzingen in het 
rood verwijzen eveneens naar deze 
kaart. Sommige adressen staan ook 
aangeduid op de detailkaarten van de 
verschillende wijken.

Barri Gòtic

Detailkaart blz. 35 en 39

MINDER DAN € 15
y İ La Cerería – E5 - Baixada 
de Sant Miquel, 3 - Û Liceu - 
t 933 018 510 - 13.00-23.00 u; 
zo. 12.00-19.30 u, ma. gesl. In een 
voormalige kaarsenfabriek werd een 
sfeervolle vegetarische kantine onder-
gebracht, waarvan het interieur het 
midden houdt tussen een inventieve 
tweedehandsdecoratie en een Zuid-
Amerikaanse winkel met strijkinstru-
menten. Ruime porties voor minder 
dan € 10.
ĵ Bliss – E5 - Pl. de Sant Just, 4 - 
Û Jaume I - t 932 681 022 - ma.-vr. 
9.00-22.30 u; za.-zo. 10.00-23.00 u. 
Schitterend gelegen op een klein 
verkeersvrij pleintje. Dit café annex 
theehuis serveert eenvoudige en verse 
vegetarische gerechten. Quiche-salade 

of lasagna-salade voor minder dan 
€ 10, volledig menu voor € 16.

TUSSEN € 30 EN € 50
Ģ El Pintor – D5 - Sant Honorat, 7 - 
Û Jaume I - t 933 014 065 - www.
gruptravi.com/el-pintor - 13.00-
16.00 u, 19.00-23.00 u - gerechten 
€ 35/40. Gevarieerde Catalaanse 
keuken in een rustieke sfeer van een 
voormalig schildersatelier, met balken-
plafond en ruwhouten betimmering. 
Zeer aangenaam.
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Op de Plaça Reial, in de Barri Gòtic, vindt u  
restaurants in verschillende prijsklassen.
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