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ROUTE 1 > EL GÒTIC p. 18
In deze buurt begint de geschiedenis van de stad. Bezoek 
de kathedraal en slenter door de middeleeuwse straten. 
Hier ligt ook de beroemdste straat van Spanje: La Rambla.

ROUTE 2 > EL BORN & LA BARCELONETA p. 38
In El Born vind je designerboetieks, elegante restaurants en eigentijdse 
cocktailbars. De authentieke visserswijk Barceloneta is ’s zomers een 
hotspot voor strandgangers.

ROUTE 3 > L’EIXAMPLE p. 58
L’Eixample is de bakermat van het Catalaans modernisme. Gaudí’s 
meesterwerk de Sagrada Família mag je in elk geval niet overslaan.

ROUTE 4 > EL RAVAL & SANT ANTONI p. 78
Immigrantenwijk El Raval is favoriet bij bohemiens en 
kunstenaars. Het nog onontdekte Sant Antoni wint bij 
locals aan populariteit.

ROUTE 5 > VILA OLÍMPICA & POBLE NOU p. 98
Vila Olímpica werd aangelegd ter ere van de Olympische Spelen in 1992. 
De oude industriewijk Poble Nou is een mix van oude fabriekshallen en 
moderne architectonische hoogstandjes.

ROUTE 6 > GRÀCIA p. 118
In de authentieke, rasechte volksbuurt Gràcia kun je 
een dorpse sfeer ervaren. Park Güell ligt hier niet ver 
vandaan.

het beste van BARCELONA in 6 routes
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TIME TO MOMO IN BARCELONA

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde & haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR BARCELONA!

Jij gaat Barcelona ontdekken! Natuurlijk wil je Gaudí’s bouwwerken bewonderen 
en kunst kijken in het Picassomuseum of het MACBA. Maar ook échte tapas 
eten, winkelen waar de locals dat doen, slenteren door de oude straten van de 
middeleeuwse binnenstad en uitwaaien op het strand. Sla ook de kleurrijke 
markthallen niet over waar de locals hun boodschappen doen. En als de zon 
onder is, is het tijd om tot in de vroege uurtjes van het nachtleven te genieten.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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ALGEMEEN

NATIONALE FEESTDAGEN

Augustus is in Spanje dé vakantiemaand en veel Barcelonezen zoeken verkoeling 
buiten de stad. Dat betekent dat veel winkels en restaurants gesloten zijn.

Daarnaast viert Barcelona behoorlijk wat officiële feestdagen. Op de meeste 
feestdagen zijn vrijwel alle winkels gesloten. Naast de variabele feestdagen 
Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren kent Barcelona de volgende feest- en 
gedenkdagen:

1 januari > Nieuwjaarsdag
6 januari > Driekoningen
23 april > Sant Jordi
1 mei > Dag van de Arbeid
24 juni > Sant Joan
15 augustus > Maria Hemelvaart
11 september > La Diada
24 september > La Mercè
12 oktober > Día de la Hispanidad
1 november > Allerheiligen
6 december > Dag van de Grondwet
8 december > Maria Onbevlekte Ontvangenis
25 december > Kerstmis
26 december > San Esteve

1 januari: Año Nuevo. Een echte vuurwerktraditie kennen de Barcelonezen niet 
met Nieuwjaar. Om middernacht eten ze een druif bij elke klokslag en ze dragen 
rood ondergoed voor een voorspoedig jaar.

6 januari: Driekoningen is dé cadeautjesdag voor Spaanse kinderen, die met 
kerst doorgaans een kleinigheid ontvangen. De koningen Balthasar, Melchior en 
Caspar trekken in een feestelijke optocht door de straten en gooien snoepjes 
naar de families die langs de kant van de weg staan.

23 april: Sant Jordi is de dag voor verliefden. Traditioneel krijgen de mannen een 
boek cadeau en de vrouwen een roos. De stad is die dag op haar mooist: op 
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ALGEMEEN

STRAND

Goede paella eet je bij Xiringuito 

Escribà > p. 106

Dansen, cocktails drinken en chic 
doen kan bij Hotel W > p. 143

Ga voor goede burgers en een 
relaxte sfeer naar MakaMaka 
> Passeig de Joan de Borbó 76

Bij Vai Moana kun je heerlijk 
loungen > p. 106

Dansen op het strand van Opium 
> Passeig Marítim 34 

Bij sportclub CNAB geniet je van 
drie buitenbaden vlak aan het 
strand > p. 57

Chillen bij strandtent BOO 
> Platja Nova de Mar Bella s/n 

Sportievelingen huren een  paddle 
board bij Pukas Surf Eskola 
> Passeig Joan de Borbó 93

Barraca is een warm, eigentijds 
visrestaurant > p. 50

Een ijsje haal je bij Vioko > p. 50
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ROUTE 1 > EL GÒTIC

BEZIENSWAARDIGHEDEN

3  De Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia is de belangrijkste kerk van het 
aartsbisdom Barcelona. De eerste steen werd gelegd in 1298. Toen het gotische 
kerkgebouw in de 19e eeuw eindelijk af was, konden de renovatiewerkzaam-
heden meteen beginnen. De kathedraal is vernoemd naar Santa Eulàlia, de co-
patrones van de stad. Zij ligt begraven in de crypte onder het hoogaltaar. De 
ganzen in de kloostertuin achter het bouwwerk moeten Santa Eulàlia, en dus 
Barcelona, beschermen. Het zijn er dertien, omdat Santa Eulàlia op dertienjarige 
leeftijd gemarteld en gedood is.
pla de la seu 3, www.catedralbcn.org, telefoon 933428262, open dagelijks 8.00-19.30, 

entree € 9 tussen 13.00-17.00, daarbuiten gratis, metro l3 liceu

4  Het Museu Diocesà de Barcelona hoort bij de kathedraal en huisvest de 
kunstwerken die in de loop der eeuwen aan het aartsbisdom van de stad ge-
doneerd zijn. Een uitgebreide collectie van voornamelijk religieuze werken, uit-
eenlopend van schilderijen en sculpturen tot keramiek en textiel.
avinguda de la catedral 4, telefoon 933152213, open dagelijks 1 mrt-1 okt 10.00-

20.00, 1 nov-28 feb 10.00-18.00, entree € 6, metro l3 liceu

5  Museu Frederic Marès is vernoemd naar de reislustige beeldhouwer Frederic 
Marès, die tijdens zijn leven talloze kunstvoorwerpen verzamelde. Hij schonk zijn 
collectie aan de stad en woonde zelf in het gebouw waarin het museum is 
gevestigd. De verzameling is divers, van archeologische vondsten tot alledaagse 
gebruiksvoorwerpen uit de 21e eeuw. Zijn verzameling is zo groot dat het bijna 
onmogelijk is om alles tijdens één bezoek te bezichtigen. Tip: sta niet te lang stil, 
maar maak een wandeling over de vele verdiepingen en door de talloze zalen.
plaça de sant lu 5, www.museumares.bcn.cat, telefoon 932563500, open di-za 10.00-

19.00, zo 11.00-20.00, entree € 4,20, metro l3 liceu

6  Het MUHBA Plaça del Rei staat letterlijk boven op de goed zichtbare 
Romeinse resten waarop het middeleeuwse Barcelona is aangelegd. Hier zijn 
archeologische vondsten van de afgelopen tweeduizend jaar ondergebracht.
plaça del rei 7, www.museuhistoria.bcn.cat, telefoon 932562100, open di-za 10.00-

19.00, zo 10.00-20.00, entree € 7, metro l4 jaume i



EL BORN &  
LA BARCELONETA

1  Arc de Triomf
2  Elsa y Fred
3  Quillo
4  Palau de la Música
5  El Bitxo
6  Antic Teatre
7  Mercat de Santa Caterina
8  Cuines Santa Caterina
9  OMG BCN
10  Can Cisa / Bar Brutal
11  Iriarte Iriarte
12  Museu Europeu d’Art Modern 

(MEAM)
13  Museu Picasso
14  Santa María del Mar 
15  Blended Concept Store
16  Ivori Barcelona
17  Pachulí
18  Collage Bar
19  La Comercial Hombre
20  Museu de la Xocolata
21  Convent de Sant Agustí
22  Bar Mundial
23  El Born Centre de Cultura i 

Memòria
24  Aire de Barcelona
25  Parc de la Ciutadella
26  Zoo de Barcelona
27  The Green Spot
28  Museu d’Història de Catalunya
29  L’Aquarium
30  Mercat de la Barceloneta
31  Cova Fumada
32  Vioko
33  Lost & Found
34  Zwembad CNAB
35  Telefèric del Port
36  Stadsstrand
37  Barraca

City beach!

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
PALAU DE LA MÚSICA + MUSEU PICASSO + STADSSTRAND + 

SANTA MARÍA DEL MAR + PARC DE LA CIUTADELLA

TIPS
// Vrij korte route

// Mix van shoppen,  
strand & cultuur

// Ook een aanrader 
op de fiets

Best tips ever!

EL BORN & LA BARCELONETA

OVER DE ROUTE
Deze afwisselende wandeling voert je van de hippe wijk El Born naar de oude 
vissersbuurt La Barceloneta. Een ideale combinatie dus voor shop- en strand-
liefhebbers die ook nog eens van lekker eten houden. In El Born kom je boven-
dien qua kunst en cultuur aan je trekken.

dE wijken
Hippe restaurants, kleinschalige designerboetieks en trendy terrassen: El Born 
is het Soho van Barcelona. Het centrum van de wijk is een flaneergebied pur 
sang. Achter de eeuwenoude façades, in oorspronkelijke staat gerestaureerd, 
gaan exclusieve lofts en studio’s schuil. In het labyrint van middeleeuwse straten 
ontdek je volop originele adresjes.

El Born dateert uit de 14e eeuw en was lange tijd de wijk van zeelieden, koop-
mannen en ambachtslieden. De welgestelden lieten luxe paleizen bouwen aan 

Carrer de Montcada, vlak bij de stedelijke gilden. In een van die optrekjes huist 
tegenwoordig het Picassomuseum. Zes eeuwen later was El Born een barri (wijk) 
waar je nog niet dood gevonden wilde worden. De donkere steegjes, die men nu 
charmant vindt, waren tot in de jaren 80 van de vorige eeuw vooral griezelig. Daar 
kwam verandering in toen de wijk voor de Olympische Spelen op de schop ging. 
El Born wist zich op te werken tot Barcelona’s hipste wijk.

Ook de 18e-eeuwse visserswijk Barceloneta onderging een gedaantewisseling 
ter gelegenheid van de Olympische Spelen. Hier werd het eerste stadsstrand 
aangelegd. Voor authentieke tapasbars en informele eettentjes met veel vis op 
de kaart zit je hier goed. Richting zee liggen langs de levendige Passeig de 

Borbó tientallen terrassen aan de linkerkant, en aan de overkant pronken het 
statige historisch museum en de oude haven. Neem een willekeurige zijstraat en 
duik de wijk in om de sfeer van het échte Barceloneta van vroeger te proeven. 

Langs ouderwetse balkons hangt schone was te wapperen en de locals 
zoeken verkoeling in de smalle straten.

Het gebied rond het super-de-luxe Hotel W is tegenwoordig een populair 
uitgaansgebied, waar je ook goed kunt eten. Met name in de zomermaanden 
is het hier ’s avonds bijna net zo druk als overdag.

ROUTE 2

38
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18  El Born is bij uitstek een buurt om ’s avonds ergens een drankje te drinken. 
Verscholen in een klein straatje zit Collage Bar. Als je bovenin plaatsneemt, heb 
je uitzicht op de bar, waar fantasierijke cocktails worden bereid, zoals Mr. President 
op basis van whisky. Geef je favoriete likeur(en) door en laat je verrassen. 
carrer dels consellers 4, www.collagecocktailbar.com, telefoon 931793785, open 

ma-do & zo 19.00-2.30, vr-za 19.00-3.00, prijs € 8, metro l4 jaume i

22  Als je ergens lekkere tapas (en grote porties) kunt krijgen, dan is het wel bij 
Bar Mundial. Vooral voor tapasgerechten met vis- en zeevruchten zit je hier 
goed. Probeer bijvoorbeeld de chipirones (gefrituurde inktvisjes). Een chique 
bedoening is het er zeker niet, hier eet je tapas zoals de Spanjaarden dat zelf 
doen: op informele wijze en aan kleine, ongedekte tafels. De rommelige sfeer 
maakt van Bar Mundial een authentiek adresje.
plaça sant agusti vell 1, telefoon 933199056, fb mundialbar, open di 19.30-23.30, wo-

do & zo 13.00-15.30 & 19.30-23.30, vr-za 13.00-15.30 & 19.30-0.00, prijs € 10, metro 

l1 arc de triomf

27  Hoewel je bij Spanje al snel aan Iberische ham en chorizo denkt, kun je in 
Barcelona ook heel goed vegetarisch eten, bijvoorbeeld bij het hippe restaurant 
The Green Spot. Veggies for veggies. Veggies for non veggies, is de slogan 
van deze zaak. De kaart is opgedeeld in hapjes, salades, groentegerechten, 
internationale gerechten, pasta’s, rijst en pizza’s. In het weekend verandert de 
eetzaal na het diner in een trendy spot om nog wat te drinken.
carrer de la reina cristina 12, www.encompaniadelobos.com/the-green-spot, telefoon  

938025565, open ma-do 12.30-0.00, vr 12.30-2.00, za 13.00-2.00, zo 13.00-0.00, prijs 

€ 12, metro l4 barceloneta

31  Het authentieke Cova Fumada zou de plek zijn waar de beroemde Catalaanse 
hap la bomba (een soort aardappelkroket in de vorm van een bal en gevuld met 
gehakt) werd geboren, maar het restaurant is ook populair om andere redenen. 
Ben je op zoek naar zo’n echt informele tapasbar, dan zit je hier goed. Prima 
porties, betaalbare prijzen, lekker eten en een ouderwetse uitstraling.
carrer del baluard 56, fb la-cova-fumada, telefoon 932214061, open ma-wo 9.00-15.30, 

do-vr 9.00-15.30 & 18.00-20.30, za 9.00-13.30, prijs € 9, metro l4 barceloneta

ROUTE 2 > EL BORN & LA BARCELONETA3
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21  Benieuwd naar hoe modernistische optrekjes in de stad eind 19e en begin 
20e eeuw werden ingericht? In het Museu del Modernisme Català kun je 
modernistische meubels en kunst bewonderen. Er staan stoelen, kaptafels, 
schilderijen en beelden van onder meer Antoni Gaudí.
carrer de balmes 48, www.mmcat.cat, telefoon 932722896, open di-za 10.30-19.00, 

zo 10.30-14.00, entree € 10, metro l1, l2 universitat, l2, l3, l4 passeig de gràcia

23  Het oeuvre van de wijlen Barcelonese kunstenaar Antoni Tàpies is te be-
zichtigen in zijn museum midden in L’Eixample: de Fundació Antoni Tàpies. 
Zijn werken werden ondergebracht in een modernistisch pand uit de 19e eeuw, 
ontworpen door Lluís Domènech i Montaner. De structuur op de façade, die uit 
kilometers staaldraad bestaat, vormt het kunstwerk Wolk en Stoel en komt van 
de hand van Tàpies zelf. Tàpies was vooral bekend om de abstracte werken die 
hij na 1953 vervaardigde.
carrer d’aragó 255, www.fundaciotapies.com, telefoon 934870315, open di-zo 10.00-

19.00, entree € 8, metro l2, l3, l4 passeig de gràcia

ETEN & DRINKEN

3  Visliefhebbers zijn aan het goede adres bij restaurant La Paradeta. Geen 
menukaart op tafel, want voordat je plaatsneemt, kies je zelf je visje uit van de 
kraam. Het gewicht bepaalt de prijs, maar over het algemeen is de prijs-kwaliteit-
verhouding er bijzonder goed. Schrik niet van de lange rij: je kunt hier niet 
reserveren, maar meestal ben je snel aan de beurt. 
passatge de simó 18, www.laparadeta.com, telefoon 934500191, open di-zo 13.00-

16.00 & 20.00-23.30, prijs € 15, metro l2, l5 sagrada familia

4  Granja Petitbo is zo’n café waar je uren kunt zitten, rustig je boek of krant 
lezend en genietend van een kop soep of een vers sapje. Het vintage interieur 
is prachtig, met grote tafels, felgele retrolampen, een oude wereldkaart aan de 
muur en zelfs een schommelstoel. In het weekend kun je er brunchen.
passeig sant joan 82, www.granjapetitbo.com, telefoon 932656503, open ma-wo 9.00-

23-30, do-vr 9.00-0.00, za 10.00-0.00, zo 10.00-23.30, prijs dagmenu € 10, metro l4 

girona

ROUTE 3 > L’EIXAMPLE
16

All types of dining  

at El Nacional
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negen soorten pizza en verschillende desserts. Allemaal even smaakvol en 
bereid met de beste ingrediënten. Je zit er aan tafels die je deelt met anderen. 
carrer de londres 98, www.parkingpizza.com, telefoon 936339645, open zo-do & 13.00-

16.00 & 20.00-23.00, vr-za 13.00-16.00 & 20.00-0.00, prijs € 14, metro l5 hospital clínic

29  Bar Velódromo is een klassieker in de stad, waar de locals zich graag laten 
zien. Je kunt in het grand café terecht voor ontbijt, lunch, een tussendoortje of 
diner. Op de kaart staan zowel tapas als gewone gerechten. De kwaliteit van het 
eten is goed. De patatas bravas zijn om je vingers bij af te likken en de kroketten 
idem dito. Ook de Iberische ham, worst en de kazen zijn heerlijk. 
carrer de muntaner 213, barvelodromo.com, telefoon 93436022, open ma-vr 7.00-

3.00, za-zo 6.00-3.00, prijs € 10, metro l5 hospital clínic

31  Voor een culinaire ervaring ben je bij La Taverna del Clínic aan het goede 
adres. Het interieur doet denken aan een typische tapasbar. Bij het proeven van 
de gerechten kom je echter tot een andere conclusie: die zijn het werk van een 
echte chef, de zeer ervaren Antonio Simoes. Zijn broer Manuel is sommelier en 
selecteert de wijnen.
carrer del rosselló 155, www.latavernadelclinic.com, telefoon 934104221, open ma-za 

10.00-17.00 & 20.00-23.30, prijs € 20, metro l5 hospital clínic

32  De naam zegt al genoeg: bij Disfrutar is het op-en-top genieten. Dit sterren-
restaurant wordt beschouwd als een van de beste restaurants in de stad. Drie 
chefs die voorheen bij El Bulli werkten, dat meerdere malen werd gekozen tot 
het beste restaurant ter wereld, gingen hier samen het avontuur aan. Mateu 
Casañas, Oriol Castro en Eduard Xatruch presenteren hier de moderne mediterra-
ne keuken in een informele en eigentijdse setting. Reserveren is een must.
carrer de villarroel 163, en.disfrutarbarcelona.com, telefoon 933486896, open di-za 

13.00-14.45 & 20.00-21.45, prijs fijnproeversmenu vanaf € 120, metro l5 hospital clínic

SHOPPEN

7  Geef toe: een ouderwetse levensmiddelenzaak is toch veel charmanter dan 
een kille supermarkt? Barcelona telt nog altijd een groot aantal buurtwinkels en 

ROUTE 3 > L’EIXAMPLE19

Amazing  

breakfast!
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8  Lo de Flor is een charmante bistro waar je gerechten met Italiaanse, Franse 
en andere mediterrane invloeden kunt bestellen. Het restaurant is bijzonder 
sfeervol ingericht met warm houtwerk en veel wit. Ook aan de presentatie van 
de culinaire geneugten wordt de nodige aandacht besteed.
carrer de les carretes 18, www.lodeflorbarcelona.com, telefoon 934433853, open wo-

ma 20.00-2.00, prijs € 18, metro l2 sant antoni

10  Het nieuwe gebouw van de Filmotheek van Catalonië werd in 2012 geopend 
op een steenworp afstand van de Rambla del Raval. Favoriet bij locals en toe-
risten is La Monroe, het restaurant dat gevestigd is op de benedenverdieping. 
Een origineel interieur waarbij je ook binnen het buitengevoel krijgt. Prima prijs-
kwaliteitverhouding en mediterrane gerechten. Ook leuk voor koffie of een borrel.
plaça de salvador seguí 1, www.lamonroe.es, telefoon 934419461, open di-zo 12.00-

1.00, prijs € 12, metro l2, l3 paral.lel

13  Iets te vieren of gewoon zin in een extra bijzonder etentje? Reserveer dan 
(ruim van tevoren!) een tafel bij Marea Alta (letterlijk: ‘vloed’). Dit visrestaurant 

is gevestigd in de Torre Colón. De keuken bevindt zich op de 25e verdieping en 
je eet – mét 360º uitzicht – op de 24e verdieping. Op de kaart staan visgerechten 
en het restaurant is gespecialiseerd in gerookte vis. Echte liefhebbers gaan voor 
het fijnproeversmenu. 
avinguda de les drassanes 6-8, www.restaurantemareaalta.com, telefoon 936313590, 

open di-zo 13.00-15.00 & 19.30-22.30, prijs € 30, metro l3 drassanes

16  Je zou het niet denken bij zo’n naam, maar bij het sfeervolle My Fucking 

Restaurant eet je ontzettend lekker. Hier bestel je creatieve tapas geïnspireerd 
op de Spaanse en Italiaanse keuken. De ossobuco-kroketjes zijn een must en 
probeer ook de inktvis en de burrata. Met een groot gezelschap? Vraag dan om 
de ruimte beneden, waar de mooie keuken zit. De kruiden komen uit de urban 
moestuin op de patio.
carrer nou de la rambla 35, www.myfuckingrestaurant.com, telefoon 936397827, 

open dagelijks 17.00-1.00, prijs € 10, metro l3 liceu

17  Waan je in tropische – en überhippe – sferen bij Trópico. De inrichting van dit 
restaurant is een combinatie van modern en vintage, met veel groen. De gerech-
ten zijn geïnspireerd op de Latijns-Amerikaanse keuken, superkleurrijk en honderd 
procent instaproof. De brunch in het weekend is een aanrader. 
carrer del marquès de barberà 24, www.tropicobcn.com, telefoon 93677552, open 

ma & vr-za 10.00-0.00, di-wo & zo 10.00-23.00, prijs € 12, metro l2, l3 paral.lel

18  Aan de ene kant van Bar Cañete hang je in de kroeg en aan de andere kant 
tafel je aan elegant gedekte mesas (tafels). In de bar bestel je tapas, maar voor 
een wat uitgebreider diner ga je naar het restaurant. Op beide menukaarten 
tref je exclusieve Catalaanse gerechten aan, zoals oesters en bogavante 
(zeekreeft).
carrer de la unió 17, www.barcanete.com, telefoon 932703458, open ma-za 13.00-

0.00, prijs € 30, l3 metro liceu

25  Iemand die in het Spaans de dingen a su bola doet, is eigenwijs. Bij A tu bola 

krijgt deze uitdrukking een heel andere betekenis: hier gaat het letterlijk om de 
bola, de bal. In dit gezonde fastfoodrestaurant bestel je een of meerdere ballen 
– kies uit gehakt, garnalen, kip of vegetarisch – in combinatie met een pitabroodje 
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