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 mig dia
Si només disposeu de mig dia lliure a la ciutat de Barcelona us recomanem que l’aprofiteu agafant
el Barcelona Bus Turístic. Aquesta és una manera de fer un cop d’ull general a la ciutat perquè en
conegueu el més essencial. La ruta pot començar a la plaça de Catalunya, on trobareu l’inici de la ruta
nord (color vermell) que us portarà a conèixer la part nord de la ciutat. L’autobús recorre el 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. El recorregut 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.
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.
Si us agrada caminar per la ciutat, llavors us recomanem que passeu l’estona de què disposeu al
Barri Gòtic, on podreu descobrir els orígens d’aquesta bella 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 altra meravella que no podeu deixar de conèixer. A la plaça de Sant
Jaume, que trobareu al final del carrer del Bisbe, veureu 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 a hores d’ara heu agafat gana,
us recomanem que sopeu en qualsevol dels restaurants que trobareu pel barri del Born, un espai
bohemi que us ofereix una varietat de cuina internacional.
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Suggeriments
Si visiteu la ciutat quan fa bon temps, aprofiteu, si encara no ho heu fet, per dinar en un dels
restaurants de la Rambla. Després, tot passejant, aneu fins al port per fer una travessia dalt de les
Golondrines, un petit catamarà que us mostrarà la silueta de la ciutat vista d’una altra manera, des
del mar.
Si voleu dinar o sopar al cor de la ciutat, ho podeu 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.
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