
Wandelroute: Het beste van Barcelona
Deze wandelroute brengt je langs dé hoogtepunten van Barcelona, inclusief de 
Sagrada Família, het strand en de gotische wijk. Met (lunch)pauzes 
inbegrepen ben je zeker een halve dag onderweg. Je kunt kiezen om bij de 
Sagrada Família te beginnen of er juist te eindigen.  De witte links zijn klikbaar.
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Vervolg de Avinguda Diagonal
totdat de straat kruist met de
Passeig de Gràcia. 

Iets voor de kruising met de Gran Vía ligt links
restaurant El Nacional, een perfecte stop voor een
kop koffie, tapas of een wijntje.  

Steek het plein over en kom uit op
de wereldberoemde Rambla. Je
komt langs de Font de Canaletes. 

Ga terug naar de Rambla en sla linksaf de Carrer
de la Portaferrrisa in, waar ooit de stadsmuur om
Barcelona stond. Je komt uit bij de indrukwekkende
gotische kathedraal.  

Verlaat het plein via de Carrer Ferran en ga links
de Carrer del Vidre in voor Plaça Reial, met stip
één van de mooiste pleinen van de stad.  
 
 

Laat de haven aan je rechterhand
en volg het water. Houd bij de
stoplichten rechts aan en loop om
het historisch museum van
Catalonië heen.

Je staat nu op de Passeig de Joan de Borbó. Steek
de straat over voor de Carrer de la Maquinista, en
ga de derde straat rechts om uit te komen bij de
kerk van Sant Miquel. 
 

Je ziet aan de rechterkant het beroemde W Hotel.
Ga links. Volg de boulevard tot je uitkomt bij de
twee hoge torens: Hotel Arts en Torre Mapfre. Hier
bevindt zich ook de Port Olímpic, de Olympische
Haven, een populair uitgaansgebied. Dit is het
eindpunt van de wandeling. 
 
Loop tussen de twee torens door en steek de
rotonde linksom over voor de metrohalte van
Ciutadella-Vila Olímpica. 
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Rechts passeer je een groot gebouw met puntige
daken: Casa de les Punxes van de modernistische
architect Josep Puig i Cadafalch.

Je gaat linksaf en komt eerst aan je
linkerhand langs Gaudí's La
Pedrera (Casa Milà) en 

Naast Casa Batlló staat Casa Amatller van
Josep Puig i Cadafalch, een tijdgenoot van
Gaudí. Verderop vind je op de hoek Casa Lleó i
Morera, van Luis Domenech i Montaner,
eveneens een tijdgenoot.

Duik vervolgens de versmarkt Boquería in en laat
je zintuigen volop werken door alle kleuren, geuren,
smaken en geluiden op Spanjes grootste
versmarkt.

Loop er links- of rechtsom omheen
en je komt uit op Plaça Sant Jaume,
waar de Catalaanse regering en het
stadhuis zijn gevestigd. 
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Na Gaudí’s meesterwerk uitgebreid
te hebben bekeken loop je via de
Carrer de Provença naar de drukke
Avinguda Diagonal.  
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vervolgens, aan je rechterhand,
langs Casa Batlló

Loop de Passeig de Gràcia helemaal af tot aan
Plaça Catalunya, het hart van Barcelona.
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Ga op Plaça Reial even zitten voor een drankje,
bijvoorbeeld bij Ocaña of El Glaciar. Verlaat het
plein via de Carrer de Colon om weer uit te komen
op de Ramblas.  
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Ga na het plein rechts de Carrer de
Baluard in. Vervolg de straat en je
komt vanzelf uit op het strand.  
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Ga linksaf en vervolg de Rambla tot je uitkomt bij het
monument voor Columbus en de oude haven. 
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WWW.BARCELONATIPS.NL
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https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/passeig-de-gracia/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/placa-catalunya/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/ramblas/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/catedral-de-santa-eulalia/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/placa-reial/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/museu-historia-catalunya/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/strand/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1n8tgtsCAoGBgvI4RIHH2ea-LgWvBJzIr&ll=41.39191075723477%2C2.179230500000017&z=13
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/casa-les-punxes/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/la-pedrera/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/casa-batllo/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/boqueria/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/placa-de-sant-jaume/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/casa-les-punxes/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/casa-batllo/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/placa-catalunya/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/columbus-monument/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/strand/



