Barcelona a mida
Barcelona és una ciutat mediterrània que ofereix moltes possibilitats i que té una estructura senzilla
que us ajudarà a no perdre-us; podeu fer-hi una ullada general des d’un autobús o passejar per
alguns dels barris emblemàtics que us mostraran la bellesa dels seus edificis.
Per conèixer-la us oferim diverses opcions a les quals podeu adaptar-vos tenint en compte el temps
de què disposeu per fer-ho. Seguidament us donem alguns suggeriments per a mig dia, un o dos
dies, i així adaptar la vostra visita perquè aprofiteu millor el temps. També us oferim alguna opció
per menjar dins l’extensa varietat que us ofereix la ciutat.

Barcelona en dos dies
La ciutat del bon clima i del caràcter mediterrani us espera amb els braços oberts. Si disposeu de
dos dies per conèixer-la us suggerim algunes de les coses que no us podeu perdre si us voleu
fer una idea general de Barcelona.
El primer dia podeu dedicar el matí a passejar pel Barri Gòtic, una àrea on veureu els orígens
romans de la ciutat. El punt d’inici pot ser la Catedral de Barcelona, a la plaça Nova, on podreu
admirar aquesta meravella gòtica envoltada de les restes romanes que també trobareu si continueu
el passeig pel carrer del Bisbe, per on podreu accedir al claustre gòtic de la catedral, una meravella
que no podeu deixar de conèixer. A la plaça de Sant Jaume trobareu els edificis de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament. Molt a prop hi ha la plaça del Rei, un dels racons amb més història de la
ciutat. Tot creuant la Via Laietana, podeu baixar pel carrer Argenteria, que us portarà a contemplar
una de les joies gòtiques catalanes, la basílica de Santa Maria del Mar. Si voleu, a la zona del
Born podeu aprofitar per dinar en qualsevol dels restaurants de la zona, on trobareu molta varietat
gastronòmica.
A la tarda, podeu passejar per la Rambla, on, a l’altura de la parada de Liceu, hi ha un lloc molt
emblemàtic i sempre ple de gent que és reconegut arreu del món. Es tracta del Mercat de la Boqueria,
un mercat històric que ofereix un gran espectacle de la vida quotidiana que no us podeu perdre.
Després, podeu anar fins al port i agafar una de les Golondrines per fer un passeig per la costa que
us permetrà veure la ciutat des d’un altre angle. A la tornada, aprofiteu per sopar en qualsevol dels
restaurants del Port Vell, on podeu gaudir d’una gran oferta gastronòmica i d’animació nocturna.
El segon dia us recomanem que pugeu al Barcelona Bus Turístic a la plaça de Catalunya, on comença
la ruta nord (color vermell) que us portarà a conèixer la part nord de la ciutat. El recorregut discorre
al llarg del passeig de Gràcia, on hi ha alguns edificis modernistes entre els quals destaquen la
Casa Lleó i Morera, la Casa Amatller, la Casa Batlló o la Casa Milà, més coneguda com La Pedrera.
Aquesta ruta també us portarà a la Sagrada Família, una altra joia del geni Antoni Gaudí. El bus va
fent parades a les quals podeu baixar sempre que vulgueu visitar algun d’aquests monuments amb
més deteniment.
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Per fer un descans i menjar alguna cosa podeu anar a qualsevol dels restaurants que trobareu per
l’àrea de l’Eixample, on es concentra gran part de l’art modernista i una àmplia oferta gastronòmica
per a totes les butxaques.
A la tarda torneu a agafar el Barcelona Bus Turístic a la parada d’inici que té a la plaça de Catalunya,
i trieu la ruta sud (color blau) que us portarà a descobrir la zona oest de la ciutat, en la qual trobareu
una gran àrea comercial al carrer de Sants i l’estació de Sants, fins arribar a la muntanya de Montjuïc.
Aquí, a més de poder visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), un dels museus d’art
més importants de la ciutat, podreu descobrir un gran espai verd de Barcelona i l’Anella Olímpica,
la zona principal durant la celebració dels Jocs Olímpics de 1992, i on hi ha el Palau Sant Jordi,
l’Estadi Olímpic Lluís Companys o les piscines Picornell, entre d’altres.
A la nit, per rematar aquests dos dies a la ciutat, podeu tornar al centre i endinsar-vos pel Barri Gòtic
fins a la plaça de Sant Jaume; des d’allà arribareu fàcilment al Gran Cafè, un restaurant de caràcter
modernista amb un nivell gastronòmic molt alt.

Suggeriments
A la zona del Barri Gòtic podeu visitar alguns museus, sempre que el temps ho permeti o vulgueu
escollir-los en lloc de la visita recomanada. Un d’aquests museus és el Museu Picasso, situat al
carrer de Montcada dins el barri del Born, on podeu admirar les obres dels anys de coneixement
del pintor. Un altre és el Museu d’Història de la Ciutat, on veureu les restes romanes que daten dels
orígens de la ciutat de Barcelona.
Si voleu dinar o sopar al cor de la ciutat, ho podreu fer als Quatre Gats, un lloc on es respira l’ambient
del modernisme, i que freqüentaven molts intel·lectuals de l’època, entre els quals destaquen
Picasso i Gaudí. Podreu gaudir de la cuina mediterrània envoltats d’exposicions temporals i música
en directe.
També podeu fer el recorregut recomanat amb transport públic; hi ha unes targetes multiviatge que
us permetran viatjar en qualsevol mitjà de transport de manera il·limitada durant dos dies. Consulteu
més informació i plànols a TMB.
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