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 un dia
Barcelona ofereix multitud de possibilitats per fer visites, encara que tingueu poc temps. Per això,
si només disposeu d’un dia us recomanem que us aixequeu d’hora i l’aprofiteu al màxim per veure
diverses cares d’aquesta ciutat tan bonica. Al matí, podeu agafar el Barcelona Bus Turístic a la
parada d’inici que hi ha a la plaça de Catalunya, i prendre la ruta sud (color blau) que us portarà a
descobrir la zona oest de la ciutat, on trobareu una gran àrea comercial al carrer de Sants, l’estació
de Sants i arribar a la muntanya de Montjuïc. Aquí, a més de veure 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 també 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 l’hora de dinar, si voleu, el bus us tornarà al centre de la ciutat, on podreu gaudir d’una oferta molt
àmplia de restaurants o llocs on fer un mos abans de continuar amb la visita.
A la tarda, us podeu dedicar a conèixer la zona nord de la ciutat amb el mateix bus turístic, però
agafant la ruta nord (color vermell). 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 passa per 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.
Si us agrada caminar podeu passar la tarda al Barri Gòtic, on descobrireu 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 de
l’Argenteria, que us portarà a contemplar una de les joies gòtiques catalanes, la basílica de Santa
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Maria del Mar. Podreu acabar aquest aprofitat dia sopant en un dels molts restaurants que hi ha
al barri del Born, una zona moderna i d’ambient bohemi on gaudireu de molta animació durant les
nits.

Suggeriments
Si teniu una estoneta lliure, deixeu-vos impressionar pel Museu Picasso, al carrer de Montcada del
barri del Born, i descobrireu els anys de coneixement del pintor, a més del vincle que va tenir amb
la ciutat.
Coneixeu el Quadrat d’Or!
Tota l’àrea situada al voltant del passeig de Gràcia, és una zona privilegiada de l’Eixample, delimitada
pel carrer d’Aribau i el passeig de Sant Joan, les rondes de Sant Pere i Universitat i l’avinguda
Diagonal, i que es va consolidar com el centre on vivia la burgesia barcelonina durant l’última
dècada del segle XIX i la primera del segle XX, coincidint amb l’aparició i la difusió del modernisme.
Així el Quadrat d’Or va esdevenir el centre de la Barcelona modernista. A més, avui dia hi trobareu
tota mena de comerços i molta oferta gastronòmica per gaudir de la zona amb l’estómac ple!
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