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Een uitzicht over Barcelona
Barcelona, de hoofdstad van Spanje , is een prachtige stad met
een rijke historie die zich perfect uitleent voor een
stedentrip. In Barcelona vind je veel mooie en leuke

bezienswaardigheden, maar wat moet je doen? Wij vertellen je
wat er te doen is in Barcelona! Zo weet je precies welke
bezienswaardigheden niet mogen missen in Barcelona. Vaak ben
je tientallen Euro’s kwijt om de leukste bezienswaardigheden
te zien, maar dat hoeft niet in Barcelona. Barcelona heeft
namelijk tal van GRATIS activiteiten en bezienswaardigheden.
In de blog lees je de 30 leukste bezienswaardigheden en wat er
gratis te doen is in Barcelona.
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1. Rondlopen op Las Ramblas

Het gezellige Las Ramblas
Een stedentrip naar Barcelona kon beide niet zonder het
rondlopen op de Las Ramblas. De Las Ramblas is dé bekendste
straat in Barcelona en wellicht zelfs in heel Spanje. Nu vraag
je je wellicht af wat er te doen is op de Las Ramblas in
Barcelona? Dat antwoord is erg simpel: kijken, kijken en nog
eens kijken. De 1200 meter lange straat loopt van de Plaça
Catalunya tot aan de zee.
Je vindt hier diverse kraampjes, kiosken en leuke
bloemenkraampjes. Daarnaast is ook nog wat anders te doen op
deze straat in Barcelona? Je kan deelnemen aan diverse
spelletjes, maar dit raden we je af. Dit is altijd
doorgestoken kaart en soms staat er een heel team om je heen
om je daarna te beroven. Dus let op, een gewaarschuwd mens
telt voor twee.
Tip: Haal je portemonnee uit je kontzak als die daar zit, en
houd je handtas goed tegen je aan. Er zijn helaas altijd

zakkenrollers actief op de Las Ramblas.

2. Mercat de la Boqueria, de
overdekte markt bij Las Ramblas

Heerlijk verse producten bij de Mercat de la Boqueria
Als je in Barcelona bent is dit dé bezienswaardigheid als je
van vers vlees, het lekkerste fruit of heerlijk geurende
kruiden houdt. We hebben het over de Mercat de la Boqueria.
Deze overdekte markt vind je halverwege langs de Las Ramblas
bij de metrohalte ‘Liceu’ en is de grootste en bekendste
overdekte markt van Spanje. De markt wordt door zowel lokale
mensen als toeristen bezocht, dus er hang een goede
gemoedelijke sfeer. Als je van vers eten houdt is dit echt
iets wat op je te doen lijst moet staan als je in Barcelona
bent!
Tip: Als je iets wilt kopen op de Mercat de la Boqueria, doe

dit niet meteen bij de ingang, verder naar het midden van de
markt worden de producten vaker goedkoper!

3. Livemuziek overal
Overal en dan vooral tijdens de zomerperiode lijkt het alsof
je bij elke straathoek, plein of park wel een straatmuzikant
vindt. Deze variëren van mensen die het als hun werk doen, tot
jongere kinderen die gewoon een zakcentje willen verdienen.
Ook varieert de muziek, dus er zit altijd wel iets tussen wat
jij leuk vindt! Dus neem een lekker drankje mee en geniet van
deze gratis en muzikale bezienswaardigheden in Barcelona.

4. Schommel met een fantastisch
uitzicht
Barcelona is een prachtige stad met veel bezienswaardigheden.
Maar het is natuurlijk ook leuk om eens wat anders te doen als
je in Barcelona bent. Wij vinden uitzichten over natuur en
steden één van de mooiste bezienswaardigheden, en deze heb je
in Barcelona ook. Je moet hiervoor wel uitwijken naar de rand
van de stad, en een stuk omhooglopen maar dan heb je ook wat.
Zo heb je bij Mirador d’Horta een prachtig uitzicht, en je kan
zelfs van die uitzicht genieten met een schommel!
Tip: Wil je ook het uitzicht bewonderen op de schommel? Vanaf
de Sagrada Familia ongeveer 40 minuten met de bus. Bekijk hier
de route.

5. De wijk El born

Eén van de gebouwen in El Born
El bron is een wijk in het oude gedeelte van Barcelona en ligt
vlakbij de beroemde gotische wijk van Barcelona (Barrio
Gotico). Als je van oude plekke houdt is dit zeker een van de

bezienswaardigheden in Barcelona want in deze wijk zie je het
oude Barcelona terug. En dan met name in het gedeelte rond de
kerk Santa Maria del Mar. Denk hierbij aan middeleeuwse
gebouwen en grote imposante houten deuren. De wijk El bron is
de perfecte plek om heerlijk rond te dwalen om te genieten van
alle oude gebouwen. Met als afsluiter een hapje en een drankje
terwijl je in alle rust de oude gebouwen kunt bewonderen.

6. Gracia
Gracia is een sfeervolle wijk in Barcelona en zeker een bezoek
waard als je wat te doen zoekt in Barcelona. In Gracia vind je
leuke
restaurantjes,
cafés
originele
winkels
en
kunstgalerijen. Deze wijk is zeer bekend bij lokale
kledingontwerpers en kunstenaars. Dus als kunst of mode jouw
ding is dit zeker een van de bezienswaardigheden in Barcelona
waar je zeker langs moet. Niet alleen toeristen maar ook de
lokale bewoners komen hier graag om een drankje op een terras
te doen.
Wist je dat: Gracia tot 1897 een onafhankelijk dorp was?
Hierna werd het opgeslokt door het snel groeiende Barcelona.

7. De wijk Barri Gòtic
De Barri Gòtic is het centrum van het oude deel van de stad
Barcelona. Barri Gòtic betekend Gotische wijk en is een deel
van de stad die niet mag missen aan een stedentrip naar
Barcelona. Bij deze oude wijk in Barcelona zijn alle mooie,
oude straatjes bezienswaardigheden op zich. De wijk is een
waar doolhof van kleine straatjes en steegjes, en de gebouwen
hier behoren tot de oudste van de stad. Hierdoor dateren veel
van deze (goed bewaarde) gebouwen uit de middeleeuwen en soms
zelfs de Romeinse tijd. Hierdoor heb je bij deze
bezienswaardigheid in Barcelona
verschillende bouwstijlen.
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8. Genieten van het strand en de
zee

De kustlijn van Barcelona
Naast dat Barcelona een prachtige stad is waar veel
bezienswaardigheden te vinden zijn. Vind je hier ook een mooi
strand om heerlijk tot rust te komen. Hierdoor raden wij ook
aan om dit te doen als je wat leuks zoekt om te doen om te
relaxen in Barcelona. Langs de weg die bij het strand loopt
zijn ook diverse cocktailbars, cafés en restaurants te vinden.
Waarvan sommige met een prachtig uitzicht over de zee.

9. Font Màgica Barcelona
Dit is één van de populairste bezienswaardigheden in
Barcelona, dat verklaart ook de 2,5 miljoen bezoekers per
jaar. En het bezoek is ook nog eens gratis! Meerdere malen per

week zie je hier een spektakel van water, licht en geluid en
is dus zeker een bezoek waard. De mooiste fonteinshow is
tijdens het festival de le merce (24 september). Tijdens dit
festival eren de mensen van Barcelona Mare de Deu de la Mercè,
de patroonheilige van Barcelona.

10. Over de boulevard langs het
strand lopen

Als je van wandelingen langs het strand en gezellige tentjes
houdt is dit zeker iets wat te moet doen tijdens je bezoek aan
Barcelona. Vooral in de zomer kun je hier heerlijk lopen.
Doordat het aan de zee is zee is heb je namelijk vaak nog een
lekker briesje voor de verkoeling.

11. Placa Reial

Placa Reial in de avond
Placa Reial is een plein dat je kunt vinden in de gotische
wijk en tevens een van de drukste en gezelligste pleinen in
Barcelona. Dit bekende plein is te vinden vlak naast de La
Ramblas en mede daardoor zeker iets om te doen tijdens je
bezoek aan Barcelona. Vooral in de avond wordt het hier
gezellig druk! Je vindt op dit plein onder andere twee
speciale lantaarnpalen. Deze zijn door Antoni Gaudí ontworpen
en dit was ook zijn eerste opdracht voor de stad Barcelona.

12. Catedral de la Santa Crue i
Santa Eulàlia
In het Nederlands de Kathedraal van het Heilig Kruis en Sint
Eulalia is de hoofdkerk van de aardsbidom Barcelona. De bouw

van deze gotische Kathedraal is begonnen is eind 13e eeuw
begonnen en pas in het begin van de 20e eeuw voltooid. Ze zijn
er dus een hele tijd mee bezig geweest en dus zeker een
bezienswaardigheid om te bezoeken De Catedral de la Santa Crue
i Santa Eulàlia is ook van binnen (gratis) te bezichtigen.
Mocht je naar het dakterras of het koorgedeelte willen kost
dit beide €3,- per persoon. Mocht je beide willen en een
audiotour, dan kost het je €9,- per persoon.

13. Parc de la Ciutadella

De font de la Cascada
Dit is het grootste park van Barcelona en zeker één van de
mooiste bezienswaardigheden in Barcelona. Je kunt hier
heerlijk fijn rondlopen en genieten van de omgeving op een
bankje. Hier vind je ook de prachtige ‘font de la Cascada’.
Dit prachtige bouwwerk met waterval en fontein is iets wat je
niet mag missen en daarom echt iets wat je moet bezoeken

tijdens je bezoek aan Barcelona. Dit meesterwerk is 1888
gebouwd voor de wereldtentoonstelling, het is ontworpen door
Josep Fontsère met hulp van Antoni Gaudí.

14.
Picknicken
natuurparken
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Dit is iets wat wij heel leuk vinden om te doen, gewoon ergens
gaan zitten om lekker te picknicken. Wat zeker een aanraden is
om te doen tijdens een stedentrip in Barcelona. In Barcelona
heb je veel prachtige parken en ze nodigen allemaal stuk voor
stuk uit om te picknicken.

15. Museu d’Història de la Ciutat
de Barcelona
Als je meer over de geschiedenis van Barcelona te weten wil
komen is dit een bezienswaardigheid wat zeker op je programma
moet staan om te doen tijdens je bezoek in Barcelona. In dit
museum kom je alles te weten over de hoofdstad van Spanje,
Barcelona. Je vindt in het museum alles van het begin van de
stad in de Romeinse tijd tot het heden en is zeker de moeite
waard. Deze collectie bezienswaardigheden in Barcelona horen
eigenlijk thuis bij zowel de gratis als de betaalde dingen.
Entree is namelijk kosteloos op zondagen na 15:00 en op de 1e
zondag van de maand. Mocht het nou niet lukken deze tijden te
komen, een kaartje kost €7,- per persoon.

16. Plaça de Cataluny
Plaça de Cataluny is klein park, en een zeer centraal gelegen
punt in Barcelona. Hier beginnen de wijken El Gótico, El Raval
en l’Eixample samen en beginnen de (winkel)straten La Rambla,
Portal de l’Àngel en de chique Passeig de Gràcia. Als je een
plek zoekt wat een goede plek is om te beginnen met een dag

langs en door de bekendste delen van Barcelona is dit een heel
goed begin!

17. Cinema Lliure a la Platja
Tijdens de zomerperiode in Barcelona kun je op het strand
films kijken. Wie wil er nou niet op een heerlijke zomerse
avond een film kijken in de open lucht? De Cinema Lliure a la
Platja is demeest bezochte openluchtbioscoop. En als de kans
zich voor doet echt iets wat te doen als je in Barcelona
bent.
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18. De Spaanse keuken proeven

Heerlijke paella, een typisch Spaans gerecht!
Als je in Spanje bent ontkom je er eigenlijk niet aan. Terwijl
je door de stad loopt word je waarschijnlijk al verlijdt door
de heerlijke geuren van de Spaanse keuken. Wat dacht je
bijvoorbeeld van een heerlijke (vega) paella of een gezellige
avond tapas eten? In Barcelona heb je genoeg cafes en
restaurants om al het lekkere, typisch Spaanse eten te
proeven! Iets wat volgends ons echt iets is om te doen als je
in Barcelona bent.

19. Sagrada Familia

Het steeds weer indrukwekkende Sagrada Familia
Tijdens onze bezoeken aan de diverse steden tijdens vakanties

vinden wij het altijd leuk en interessante om diverse
geloofshuizen, zoals kerken en kathedralen te bezoeken. Daarom
zijn wij van mening dat een bezoek aan de bezienswaardigheid,
de Sagrada Família in Barcelona niet mag missen. Daardoor is
dit echt iets wat je moet overwegen om te doen in Barcelona.
Deze gigantische basiliek is al in aanbouw sinds 1882 en ze
hopen in 2026 klaar te zijn met de bouw. Een aantal niet
gewerkte jaren buiten beschouwing gelaten, zijn ze dan dus net
geen 150 jaar met dit bouwwerk bezig geweest. Het mooie aan
deze kerk is dat geen enkele toren of hoek hetzelfde is.

20. Transbordador aeri del port
kabelbaan
Barcelona is een prachtige stad met veel verschillende
bezienswaardigheden. Maar heb je er ooit aan gedacht om de
stad van bovenaf te bekijken? Met de Transbordador aeri del
port kabelbaan ga je vanaf de haven van Barcelona naar het
Miramar uitzicht punt op de berg Montjuïc. Vanaf hier heb je
een prachtig panorama uitzicht over de haven en stad. Hierdoor
is dit een bezienswaardigheid in Barcelona die je zeker
bezocht moet hebben. De kabelbaan rit duurt ongeveer 10
minuten, en je bent op ruim 70 meter hoogte! De kabelbaan is
het hele jaar open, een enkele rit kost €11,- per persoon, een
retour kost €16,50 per persoon.

21. Neem een boottocht

Uitzicht over de kust van Barcelona
Barcelona is een prachtige stad om te voet te ontdekken om zo
alle mooie straatjes, pleinen en parken te zien. Maar wat
dacht je ervan om dit te doen met een boottocht, zo zie je
Barcelona ook op een andere manier. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een tocht langs de haven in een catamaran, terwijl je
langs de haven dobbert kun je genieten van een prachtig
panorama uitzicht. Hierdoor veranderd de haven zelf in een van
de bezienswaardigheden van Barcelona.

22. Ga shoppen

Shoppers kunnen hun hart op, winkels genoeg!
In de hoofdstraat kom je er niet omheen, de vele kledingzaken
en leuke boetiekjes. Naast de grotere winkels in de
hoofdstraten van Barcelona vonden wij de kleinere winkels in
bijvoorbeeld de Gotische wijk het leukste. Dus mocht je van
shoppen houden is dit zeker wat om te doen als je in Barcelona
bent!

23. Het nachtleven van Barcelona

Een panorama uitzicht van Barcelona in de avond
Naast de vele bezienswaardigheden en gezelligheid overdag in
Barcelona, heb je ook het leuke nachtleven van de stad. Vooral
in het weekend is er veel te doen, de Spanjaarden Naast de
vele bezienswaardigheden en gezelligheid overdag in Barcelona,
heb je ook het leuke nachtleven van de stad. Vooral in het
weekend is er veel te doen, de Spanjaarden eten veelal laat op
de avond en trekken er dan op uit om gezellig verder te gaan
in de vele bars en cafés. Dit gaat door tot laat in de
ochtend. Dus als je van uitgaan houdt is er altijd wat te
vinden om verder te feesten in Barcelona. De meeste nachtclubs
openen de deuren daarna rond 01:00 en sluiten vervolgens weer
tussen 5:00 en 6:00.

24. Park Guëll

De entree van Park Guëll
Met zijn kleurrijke mozaïeken is Park Guëll één van de
bijzonderste bezienswaardigheden in Barcelona en die mag je
natuurlijk niet missen. Het park werd ruim 100 jaar geleden
aangelegd in opdracht van de rijke ondernemer Eusebi Güell. En
nu is het één van de meest bezochte bezienswaardigheden van
Barcelona.
Om het park te bezoeken moet je van tevoren een kaartje kopen,
deze kosten 13,50 per persoon.

25. Aquarium Barcelona

De onderwaterwereld van Aquarium Barcelona
Mocht je tijdens een korter verblijf niet toe komen aan
bijvoorbeeld een snorkeltour, dan biedt een bezoek aan het
aquarium van Barcelona een goed alternatief. Dit is volgens
ons zeker iets wat je moet doen als je in Barcelona bent. Bij
dit aquarium vind je bijvoorbeeld de prachtigste tropische
vissen. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om de haaien van
dicht bij te bekijken vanuit een kooi!

26. Pak de fiets (of fiets taxi)

Bekijk Barcelona eens op een andere manier en neem de fiets!
Tijdens je bezoek kun je ervoor kiezen om een scooter of auto
te huren. Maar wat je ook kan doen is een fiets huren als je
in Barcelona bent! Het is een leuke, goedkope manier om de
stad te verkennen en de verschillende bezienswaardigheden in
Barcelona te verkennen. En het grote pluspunt… het is nog
gezond ook! Er zijn verschillende verhuurders in Barcelona te
vinden, en de prijzen zijn vrijwel hetzelfde. Voor één dag (24
uur) betaal je gemiddeld €15,- per fiets. Je kunt vaak ook
kiezen voor een leuke fietstour door de stad. In Barcelona
zijn veel fietspaden te vinden, dus je kan op veel plekken
makkelijk komen. Als er geen fietspad is kun je ook op de
stoep fietsen mits deze smaller is dan 5 meter. Mocht er geen
goede stoep of fietspad zijn, is het ook toegestaan om op de
weg te fietsen.

27. Terrasje pakken
Als je ons vraagt wat er te doen is in Barcelona mag genieten
van de zon op een terras natuurlijk niet ontbreken! Door heel
de stad zijn tal aan gezellige restaurants en cafés te
bekennen, en deze hebben vaak ook een mooi terras.

28. Tibidabo berg

Uitzicht vanaf de Tibidabo berg
Tijdens je bezoek aan Barcelona zie het waarschijnlijk al
snel. Als je richting het noordwesten kijkt tijdens je bezoek
aan Barcelona zie je de Tibibado berg met de mooie kerk;
Iglesia del Sagrat Cor. De tibibado berg is met 512 meter de
hoogste heuvel van de bergketen Serra de Collserola. Naast het
prachtige Iglesia del Sagrat Cor zijn er nog diverse andere
bezienswaardigheden te vinden en een prachtig uitzicht over de
Barcelona. Door dit prachtige panorama uitzicht is dit zeker

één van de bezienswaardigheden in Barcelona waar je geweest
moet zijn. Het is te bereiken met de bus of de klassieke
manier, met de kabeltrambaan. Een kaartje voor de
kabeltrambaan kost €4,10 per persoon.

29. Berg Montjuïc per kabelbaan

De rit Berg Montjuïc op en het uitzicht over de grote haven
van Bercelona
We hebben al verteld over Transbordador aeri del port maar dit
is niet de enige kabelbaan die je zal vinden in Barcelona. Zo
heb je ook de kabelbaan die je de Berg Montjuïc op brengt. Op
deze berg bij Barcelona vind je veel verschillende
bezienswaardigheden.
Dit
doordat
er
tijdens
de
wereldtentoonstelling
paleizen,
paviljoenen,
parken,
botanische tuinen, sportstadions en tentoonstellingsruimtes
aangelegd. Waarvan diverse gebouwen nu nog staan en
bijvoorbeeld dienen als museum. Er is hier genoeg te doen om
een middag door te brengen, heerlijk rond te lopen en alles te
ontdekken. Dit is tevens de plek waar je de Font Màgica zult
vinden.

30. Hop on hop off bus

De Hop on Hop off bus
Ben je niet in Barcelona voor een langere tijd? Dan is de hop
on hop off bus een goede manier om veel van de
bezienswaardigheden in Barcelona te zien. Tijdens deze bus
tour met audiogids rijd je een route door de Barcelona langs
de bekendste bezienswaardigheden van de stad. Bij veel van
deze bezienswaardigheden heb je ook de mogelijkheid om op en
af te stappen om alles zelf van dichtbij te bekijken. Een
ticket voor 1 dag is te gebruiken van 9:00 tot 19:00 uur en
kost €30,- per persoon.

