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Se & gJøre
Barcelona er ikke Spanias hovedstad, men det  
er landets eneste virkelige verdensby. innenfor  
Barcelonas bygrenser finnes i prinsippet hele 
verden, og definitivt alle dets fristelser.

Passeig de Gràcia med 
Casa Milà (det berømte 
bolighuset, også kalt La 
Pedrera, steinbruddet) 
og Casa Batlló og videre 
til Parc Güell og den 
ennå uferdige katedralen 
Sagrada Familia. Men er 
du i byen en uke eller mer, 
er det egentlig ingen grunn 

Miró-museet oppe på  
Montjuic, Barcelonetas 
strender og, hvis man er 
fotballfan, selvsagt Camp 
Nou og alle OL-anleggene. 
Her er andre favoritter:

MuSeu Del perfuM
I Barcelonas parfyme-
museum vises en stor  
samling ulike parfymer fra 
ulike kulturer og ulike tids-
aldre, fra det gamle Egypt 
og fram til i dag. 
Åpningstider: mandag til 
fredag 10.30–14.30 og 
16.00–20.00. Lørdager 
11.00–14.00
Adresse: Passeig de 
Gràcia 39
Tlf. 93 216 01 21
www.museodelperfume.
com

MaCBa/CCCB
Det moderne kunstmuseet  
og kulturhuset i Raval er  
en opplevelse også fra 
utsiden. Tegnet av Richard 
Meier. 
Adresse: Ligger ved Plaça 
dels Àngels, 1

til å anstrenge deg ekstra, 
du kommer likevel til å gå 
forbi samtlige ettersom de 
ligger midt i smørøyet. Med 
unntak av Parc Güell som 
virkelig ikke kan beskyldes 
for å ligge sentralt.

Klassiske turistmål som 
er verd å bruke tid på, er 
Picasso-museet i El Born, 

En av dE finEstE og trive-
ligste måtene å innlede et 
besøk i Barcelona på, er 
å dra opp til nattklubben 
Mirabé på Tibidabo tidlig 
på kvelden. Her opp fra 
høyden kan man mingle 
med byens velstående 
ungdom mens solen går 
ned i Middelhavet. Og når 
alle lysene i byen der nede 
tennes, føles det, der man 
står lent mot rekkverket på 
terrassen, som om man 
bokstavelig talt har byen 
liggende for sine føtter. 

Det er en følelse som  
har listet seg inn på langt 
viktigere personer enn 
meg. Ifølge legenden var 
det her Djevelen fristet 
Jesus og tilbød ham herre-
dømmet over hele verden.

I dag er det vanskelig å 
tenke seg et bedre sted for 
den slags forførelseskun-
ster. Barcelona har alltid 

vært et fristed, der så vel 
ulike politiske som seksu-
elle retninger har fått leve 
side ved side. Og med det 
kompliserte katalanske 
kjøkkenets store gjennom-
brudd i gourmetverdenen, 
er byen også blitt et val-
fartssted for kvalitetssø-
kende fråtsere. Barcelona 
har alltid befunnet seg i 
hendelsenes sentrum, så 
vel i sammenheng med 
den spanske borgerkrigen 
som de siste tiårenes kan-
skje mest minneverdige 
olympiade, og den gang  
da en viss Christofer 
Columbus tok seg inn til 
byens havn etter å ha  
oppdaget Amerika.

sEvErdighEtEr
Sa noen Gaudi? Har du 
aldri vært i Barcelona før, 
bør du ta den obligatoriske 
ruten som bringer deg fra 

la font MagiCa
Ved Plaça Espanya står 
den store fontenen som ble 
bygd til verdensutstillingen 
i 1929. Fredag og lørdager 
mellom halv ti og halv tolv 
er det musikalsk vannshow 
her. Om sommeren utvides  
tidene til også å gjelde  
torsdager og søndager,  
og ja, dette er veldig impo-
nerende underholdning for 
hele familien. 

BegravelSeSfølge-
MuSeet
Okei, kanskje ikke akkurat 
noe for barnefamilier eller 
andre litt ekstra følsomme 
individer som ikke liker å 
bli minnet om døden. Det 
er altså, hvilket vel navnet 
antyder, et museum med 
bilder av begravelsesfølger 
gjennom byens historie.
Åpningstider: mandag–
fredag 10.00–13.00 og 
16.00–18.00
Adresse: Sancho de Avila 2
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QuiMet y QuiMet
En mørk vin- og tapas-
butikk der man står og 
henger langs disken og 
peker på og ber om en 
her og en der av alle disse 
mesterlige tapasene. Vari-
anten med laks og trøffel 
anbefales varmt, ellers 
er det svært vanskelig å 
velge en favoritt.
Adresse: poeta Cabanyes 25
Tlf. + 34 93 442 31 42

inopia
Den gule og blå reklamen 
for Moritz øl får hele det 
dype lokalet til å se ut  
som en enorm hyllest til 
Chiquita-bananer. Men la 
ikke førsteinntrykket gjøre 
at dere går glipp av denne 
lille perlen som åpnet for 
noen år siden. Her har vi 
en helt klassisk tapasbar. 
På Inopia finnes det ikke 
komplisert mat, bare per-
fekt tillagede småretter. 
Adresse: Tamarit 104
Tlf. + 34 93 424 52 31
www.barinopia.com

Moo
Spørsmålet er hva som er 
mest populært og egentlig 
 trekker mest folk. Hotel 
Omm, eller Hotel Omms 
restaurant Moo? Kokken 
Joan Rocas’ ulike menyer 
er avanserte i ordets aller 
beste mening, selv om det 
kan være litt vanskelig å 
ikke trekke på smilebåndet 
av påfunn som is kompo-
nert etter parfymer (jepp, 
man får en liten duftprøve 
til desserten). 
Adresse: Roselló 265
Tlf. + 34 93 445 40 00

CoMerç 24
En klassiker i El Born. 
Kokken Carles Abellan er 
et stort navn (hans koke-
bøker selges i entreen). 
Maten på Comerç 24 er 
ikke riktig like komplisert, 
men her lages det tapas 
som ingen annen plass. 
Hyggelige lokaler.
Adresse: Comerç 24
Tlf. + 34 93 219 21 02
www.comerc24.com

SagarDi
Egentlig en kjede som 
eksporterer baskiske  
pinchas, tapas på små 
brød, til resten av Spania. 
Her serveres også den 
typiske cideren som er uten 
bobler og derfor må helles 
i glasset på en bestemt 
måte og fra en bestemt 
høyde.
Adresse: Argentería 62
Tlf. + 34 902 250 522
www.sagardi.com

CerveCeria Cata-
lana
Mye i Barcelona handler 
om tapas og Cerveceria 
Catalana er nok et sted 
verdt et besøk. Vær ikke 
for sulten når du drar dit – 
du må ganske sikkert vente 
en stund på plass. Det 
er dog verdt det, enkelte 
påstår at de beste tapa-
sene i Barcelona finns her. 
Trangt, god atmosfære, litt 
rotete, men absolutt herlig. 
Adresse: C/ Malloca, 236
Tlf: +34 93 216 03 68

Mat & Drikke
reStauranter & kafeer
fordelen med spanjolenes sene middager, er at 
man, som skandinavisk gjest med skandinaviske 
vaner, ganske lett får bord også på steder som 
egentlig er fullbooket. for hvis man er innstilt på 
å spise ”allerede” ved nitiden eller litt før (hvis da 
restauranten er åpen så tidlig), pleier det som 
regel være mulig å få tryllet fram et par plasser.

 varianten MeD 
lakS og trøffel 
anBefaleS varMt, 
ellerS er Det 
Svært vanSkelig Å 
velge en favoritt.

Can paixano
Her er det bare åpent til 
halv elleve om kvelden, 
men er du på vei hjem fra 
Barceloneta, er dette et 
opplagt stopp på vei inn til 
byen. Cavaen er så billig 
at man nesten tjener på å 
drikke den, og andelever-
smørbrødene er ekstremt 
gode. Dessuten har klien-
tellet bredde, med innfødte 
Barcelona-mennesker av 
alle tenkelige samfunns-
klasser og turister fra alle 
steder i verden side ved 
side, og alle kjemper om 
oppmerksomheten til de 
svært så opptatte kelnerne. 
Adresse: Reina Christina 7
Tlf. + 34 93 310 08 39
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Barer & natteliv
akkurat som i alle andre storbyer dukker klub-
bene opp for så å forsvinne igjen raskt. Det beste, 
hvis du helst vil til stedet som for øyeblikket er 
hottest, er å skrive opp e-postadressen din på le 
Cools utmerkede hjemmeside, og få ukeavisen 
deres hjem til deg. adressen er www.lecool.com 
– og ja, de lever ganske godt opp til navnet sitt.

Adresse: C/ Pamplona 88
Tlf: + 34 93 320 81 67
www.salarazzmatazz.com

Sugar CluB
Artig nattklubb som ligger i 
World Trade Center, et bra 
stykke ut på en av de store 
pirene i havnen. Hit ut drar 
man kort sagt med taxi. Fin 
innredning og rent nok til at 
man slipper å komme hjem 
nedsølt av øl, drinker eller 
cava. 
Adresse: World Trade 
Center, Moll de Barcelona
Tlf. + 34 93 508 83 25
www.sugarclub-barcelona.
com

MiraBé
Utsikten fra den store,  
velstelte terrassen er fan-
tastisk, og Mirabé fører 
snarere tankene til en Los 
Angeles-villa enn til noe 
annet. Sofistikert og flott 
og, ifølge opplysningene, 
stjernespekket.
Adresse: Manuel Arnus 2 
(i enden av Avinguida del 
Tibidabo)
Tlf: +34 93 434 00 35
www.mirabe.es/

giMlet
Gimlet er en bar som opp-
fyller alle de drømmene du 
har fått om litt 40-tallsat-
mosfære gjennom gamle 
noirfilmer. Riktig så gam-
melt er det ikke her – det 
sies at Gimlet var den 
første baren som ble åpnet 
etter Francos død. 
Adresse: Rec 24

razzMatazz 
Enorm klubb med ungt og 
blandet klientell hvor Bar-
celonas klubbkids såvel 
som turistene har funnet 
veien. Pop-rock og elektro-
nisk musikk. Byr definitivt 
på en utenatt du sent glem-
mer. Kan være lurt å ta med 
ørepropper fordi musikken 
innimellom er øredøvende. 

Shopping
nå når zara er kommet til norge og dermed har 
mistet den lille eksotiske glansen det spanske 
klesvarehuset hadde, er det design- og vintage-
butikkene som er Barcelonas store fordel som 
shoppingby

heritage
Det er anledninger i livet da 
vi alle trenger en fjærboa. 
Og da er Heritage-butikken 
vårt sted. Denne butikken 
klarer å gi deg både Marie 
Antoinette-vibber og litt 
herlig air av 20-tallsdeka-
dens. Dessuten er det fine 
vintage-scarves fra Dior og 
annen luksus her.
Adresse: Banys Nous 14
Tlf. +34 93 317 8515

DoCtor paper
Det sørlige Europas beste 
papirbutikk? Her finner man 
blant annet vakre fotoalbum 
med retromotiv fra osean-
dampere, karavaner og 
gamle byer. 
Adresse: Carrer Rec 40
Tlf. +34 93 4771746
www.doctorpaperbcn.com

BuBó
Stilren sjokolade- og  
konfektbutikk som har gjort 
presentasjon og dekorasjon 
til en kunstform. I tilknyt-
ning til butikken, som ser ut 
som en juvelerbutikk, er her 
en liten kafé med populær 
uteservering. 
Adresse: Caputxes 10
Tlf. + 34 93 268 72 24
www.bubo.ws

DoM
Barcelonas utstillings-
palass har flyttet ned i den 
gamle bydelen, til den lille 
koselige shoppinggaten 
Calle Avinyo. Her selges 
alt fra rent skrap som har 
hørt hjemme på Buttericks 
til høyttalere, ”morsomme” 
klokkeradioer og Arne 
Jacobsen-lenestoler.
Adresse: Avinyo 7
Tlf. +34 93 342 55 91
www.id–dom.com
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Boalternativer
akkurat som i alle andre metropoler er det 
ekstremt vanskelig å finne et bra lavprishotell. 
Det sier en hel del at Banys orientals etter alle 
disse årene fremdeles ser ut til å ha byens mest 
etterspurte rom – til tross for løvtynne vegger ut 
mot den mest brukte promenadegaten i hele el 
Born. ingen konkurrenter har dukket opp.

Tlf. + 34 93 445 40 00
www.hotelomm.es

CaSa CaMper
Det som begynte som et 
spansk skoimperium, er nå 
blitt både hotell- og restau-
rantkjede. Interiøret på 
dette hotellet, midt i Raval, 
kommer fra designpalasset 
Vinçon oppe på Passeig 
de Gràcia, så hvis man 
finner en eller annen detalj 
man blir ekstra begeistret 
for, finnes den antagelig 
der. Hotellet leier også ut 
spesialdesignede sykler 
for 15 euro per dag, noe 
som selvsagt passer godt 
sammen med hotellets 
økovennlige image.
Pris: Dobbeltrom fra cirka 
200 euro

hotel oMM
Egentlig er Omm et slags 
eksempel på det ”urbane 
hotellet” som finnes i alle 
storbyer, og som i andre 
byer har fått navn som 
Hotel on Rivington … Men 
de innvendingene man 
måtte ha mot den slags 
overdesignede bygg, dør 
raskt når man setter seg 
ved den lille peisen i lob-
byen og leser noen av  
avisene som ligger igjen, 
når man setter seg ned  
og nyter en middag i den 
Michelin-belønte restau-
ranten Moo, eller knuffer 
seg inn på kjellerklubben 
Ommsessions. 
Pris: Dobbeltrom fra cirka 
220 euro
Adresse: Rosselló 265

Adresse: Elisabets 11
Tlf. + 34 93 342 62 80
www.casacamper.com

hotel Diagonal 
Helt i skyggen av Torre 
Agbar, det enorme fallos- 
symbolet av et tårn som 
synes fra hele byen, 
ligger Hotel Diagonal. Og 
drømmer man om å hvile 
ut på et designhotell, er 
dette en våt drøm like fra 
det minimalistiske interiøret 
 i rommene til den lille, 
herlige lobbybaren. Stort 
pluss for det nydelige, 
men lille, bassenget på 
taket. 
Pris: Dobbeltrom fra cirka 
165 euro

againSt
Her inne kan man fortape 
seg i timevis i en Verner 
Pantonsk våt drøm. Det 
meste stammer fra midten 
av forrige århundre og er i 
imponerende god stand.
Adresse: Notariat 9
Tlf. + 34 933 015 452

le BouDoir
Spanias svar på Agent  
Provocateaur. Stilfølelsen 
går igjen fra innredning til 

prøverom. Kjeden finnes 
på to steder i Barcelona.
Adresse: Canuda 21 
Adresse: Pedralbes 609-615
www.leboudoir.net

le Swing
Second hand-butikk med 
ekstremt god peiling. Det 
er her man finner utgåtte 
kolleksjoner fra Yves Saint 
Laurent og andre butikker. 
Adresse: Calle del Doctor 
Dou 11

Adresse: Diagonal 205
Tlf. + 34 93 489 5300
www.hoteldiagonalbarce-
lona.com

BanyS orientalS
Når det gjelder stil, frokost 
og sjarm, ligger Banys  
Orientals på topp. Ser 
man på den ganske så 
beskjedne prisen, er det 
selvsagt ikke vanskelig å 
forstå at dette er et av  
Barcelonas aller mest 
populære hoteller. 
Pris: Dobbeltrom fra  
100 euro
Adresse: Argenteria 37
Tlf. + 34 93 268 84 60
www.hotelbanysorientals.com
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flyplaSSen
Flyplassen i Barcelona 
ligger omtrent 13 kilometer  
fra byen. Tar du taxi, så 
regn med 30–35 euro  
og en drøy halvtimes tur 
(selvsagt avhengig av tid 
på døgnet). 

Det går også buss til 
Plaça de Catalunya, men 
derfra må man da ta taxi 
hvis man bor eksempelvis i 
El Born. 

Det går også tog, som 
går omtrent hvert 30. minutt.
For mer informasjon:
www.aena.es

lokaltrafikk:
Billetter til undergrunnsba-
nen kan kjøpes på informa-
sjonsstands og på stasjo-
ner, og koster rundt 1 euro. 
Bussbilletter kjøpes hos 
sjåføren. 

På www.tmb.net kan du 
kjøpe kollektivkort som 
varer fra én til fem dager.

taxi
Vant som man er med 
skandinaviske priser, er det 
lett å henfalle til sanseløs 
taxikjøring så snart man 
kommer til Barcelona. De 
fleste turene innen byen 
havner på fem eller seks 
euro. Hvis du derimot skal 
opp på Tibidabo, kan du 
gange denne prisen med tre.

TAxI-SERVITAxI 
Tlf: 300 300

turiStBuSSer
Det finnes tre ulike linjer 
som går fra Plaça Catalu-
nya, rett utenfor El Corte 
Inglés. Når du løser billett, 
kan du hoppe på og av en 
hel dag. Prisen ligger nå 
rundt 20 euro.

poSt
Det finnes mange postkon-
torer i byen. De kalles Cor-
reos. Frimerker kan man 
også få kjøpt i kiosker.

apotek
Det er flere apoteker som 
er døgnåpent. Her er ett:
Farmacia Clapes Antoja
C/ La Rambla 98
Tlf: +34 933 012 843

tannklinikk
AMIGO ROBIRA CARMEN
Adresse: Av. P. Asturies 42
Tlf.: + 34 934 159 922

telefon:
Landsnummeret til Spania 
er + 34

fakta

innByggertall
1,5 millioner

valuta
Euro

ÅpningStiDer
Vanligvis fra 09.00-
13.30 og fra 16.30-
20.00, noen steder 
lenger.

internett
www.barcelonaturisme.
com
www.spain.info

aviSer
El Pais
El mundo
ABC
La Vanguardia

nøDnuMMer
112

turiStkontor
Addresse: Pl. de  
Catalunya, 17-S
Åpent fra 09.00 til 
21.00.
E-post: info@barcelo-
natu risme.com

greit Å vite

 vant SoM Man er 
MeD SkanDinaviSke 
priSer, er Det lett Å 
henfalle til SanSe-
løS taxikJøring SÅ 
Snart Man koMMer 
til BarCelona.
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