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BARCELONA 

                                              
In opdracht van :  

 

La ciudad que nunca se acabe  
 
Barcelona is een stad waar steeds over geschreven en gesproken wordt. Het is ook een stad met 
typische wijken: De Barrio Gotico, de Barria’s Raval en Chino, de Ribera-wijk, Barceloneta, Poble met 
het olympisch dorp en natuurlijk het prachtige Montjuic. Barcelona met zijn architectuur, zijn talrijke 
kunststromingen, zijn monumenten, pleinen en terrassen, zijn zeeboulevard, zijn nachtleven, zijn... is 
een stad waar je nooit op uitgekeken raakt.  
 

 
 
Dag 1  
Vertrek met touringcar naar de luchthaven. We nemen onze vlucht richting Barcelona. Een plaatselijke 
touringcar brengt ons eerst naar het beroemde Parc Guëll. Verder een rondrit langs de Olympische 
site en het Barceloneta alvorens we naar ons hotel gaan. In de namiddag wandelen we langs de 
imposante boulevards naar de steeds levendige Plaza Catalunya. Hier beginnen twee grote 
boulevards, de Rambla de Catalunya en Passeig de Gràcia. Verder wandelen we de wereldberoemde 
„La Rambla‟ af naar de haven „Port Vell‟. Wandeling door het moderne havengebied die bestaat uit 
houten platformen en bruggetjes met speelse gegolfde ijzeren structuren. Terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.  
 
Dag 2  
Na ons rijkelijk ontbijtbuffet begeven we ons naar het historische Barri Gotic. We brengen een bezoek 
aan de gotische kathedraal met haar kapel en klooster, de Santa Maria del Mar kerk en het grote 
„Plaza de Sant Jaume‟. We wandelen verder door het historische „la Cuitat Vella‟ langs de 
middeleeuwse wijk „La Ribera‟ naar het Picassomuseum. Bezoek aan het museum. Verder naar het 
romantische „Plaza Reial‟. Na ons vrij middagmaal begeven we ons naar „La Rambla‟ waar we onder 
de schaduwrijke bomen kunnen genieten van talrijke kunstenaars en straatmuzikanten. Avondmaal en 
overnachting in hotel.  
 
Dag 3  
Vandaag staat een voormiddag Gaudi op het programma. We begeven ons richting Eixample wijk. Via 
de Passeig de Gracia bewonderen we de gevels en opmerkelijke huizen van Illa de la Discordia met 
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het Casa Lléo Morera met modernistische gevel voorzien van bloemmotieven. Verder nog het Casa 
Amatlarr en het Casa Batllo van Antonio Gaudi. Verderop bezoek aan het beroemde Casa Mila van 
Gaudi, ook bekend als „La Pedrera‟, een in het oog springend appartementen complex. Verder naar 
het onvoltooide Sagrada Familia. We genieten nog van enige vrije tijd alvorens ons terug te begeven 
naar het hotel voor avondmaal en overnachting.  
 
Dag 4  
Na het ontbijt genieten we van een vrije voormiddag in het centrum van deze bruisende stad. Na ons 
middagmaal verlaten we ons verblijfshotel en rijden we naar Montjuic, de berg die het symbool vormt 
van Barcelona. Onderweg brengen we een bezoek aan het „Poble Espanol‟, het Spaanse dorp, dat 
geopend werd bij de wereldtentoonstelling in 1929 en het Olympisch stadion, waarvan de facade ook 
uit 1929 stamt. Verder langs het Fundacio Joan Miro, een prachtig museum gewijd aan andere 
hedendaagse kunst, Castell de Montjuic. Hier genieten we nog voor een laatste keer van een prachtig 
panorama over de stad en zijn haven vooraleer we het prachtige Barcelona verlaten. 

 
 
 
 


