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COSTA BRAVA – BRACELONA, ORASUL LUI GAUDI
Aflat intr-o pozitie privilegiata pe coasta Peninsulei Iberice si la malul Mediteranei, Barcelona
este al doilea oras ca marime din Spania, atat ca intindere cat si ca numar de locuitori. De asemenea este
capitala Cataloniei, una din cele 17 provincii autonome ce compun Spania. In Barcelona exista doua
limbi oficiale ce se vorbesc in toata Catalonia: catalana si spaniola. Orasul are o populatie ce numara
aproximativ 1.5 milioane de locuitori dar daca sunt incluse si zonele adiacente populatia creste la peste 4
milioane. Capitala Cataloniei este fara indoiala un oras mediteranean, nu doar datorita locatiei sale ci mai
ales datorita istoriei, traditiilor si influentelor culturale. Atestarea documentara despre existenta orasului
dateaza inca din secolul al doilea I.Ch. cand pe teritoriul actualului oras a fost infiintata o colonie romana
si a devenit ulterior orasul de resedinta al contilor de Barcelona. Dupa unirea cu Regatul Aragon, a
devenit unul din cele mai importante orase ale Coroanei de Aragon. Asediat de mai multe ori de-a lungul
istoriei sale, Barcelona de astazi este o importanta destinatie turistica si centru artistic datorita mostenirii
sale cuturale deosebite. In mod special sunt cunoscute creatiile arhitecturale ale lui Antoni Gaudi, opere
ce au fost introduse in patrimoniul universal UNESCO. Orasul este cunoscut si datorita organizarii
Jocurilor Olimpice de vara din 1992. Barcelona este un important centru economic si unul dintre
principalele porturi europene de la Marea Mediterana.
OBIECTIVE TURISTICE:
Templul Ispasirii Sfintei Familii sau pe scurt Sagrada Familia a fost idea unui negustor de
carti, Josep Maria Bocabella, un om de litere foarte devotat care in 1866 a fondat Asociatia Spirituala a
Adeptilor Sfantului Iosef. Obiectivul acestei asociatii a fost sa obtina, prin patronajul Sfantului Iosef,
triumful Bisericii Catolice intr-o vreme in care fenomenul de-crestinizarii era puternic impulsionat de
Revolutia Industriala si de toate efectele sociale care au fost generate de aceasta. Sagrada Familia,
capodopera neterminata a lui Antoni Gaudi este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale
Barcelonei. Constructia cladirii este preconizata sa dureze cel putin pana in 2041, dar deja a devenit poate
cel mai reprezentativ obiectiv turistic al orasului. Desi este departe de a fi finalizata, Sagrada Familia
merita cu siguranta sa fie vizitata. Poate fi vizitata cripta unde Gaudi este inmormantat. Un muzeu este
dedicat vietii marelui arhitect ce a fost Antoni Gaudi si istoriei bisericii. De asemenea pot fi vizitate
turnurile. Un lift va poate duce intr-unul din turnuri de unde poate fi admirata intraga splendoare a
Barcelonei. Urcusul nu este recomandat celor se tem de intaltime sau celor ce sufera de claustrofobie.
Orar:
Intre 1 aprilie si 30 septembrie Sagrada este deschisa in intervalul: 9:00 - 20:00
Intre 1 octombrie si 30 martie Catedrala este deschisa in intervalul: 9:00 – 18:00
In zilele de 25, 26 decembrie si 1, 6 ianuarie Sagrada Familia este deschisa in intervalul: 9:00 - 14:00
Preturi:
Vizitarea Catedralei costa 13.00 € iar cu ghid sau cu audio ghid costa 17.00 €.
Bilete pentru vizitarea Catedralei pentru cei sub 18 ani, studenti si pensionari: 11.00 €; vizita cu ghid
costa 15.00 € iar cu audio ghid costa 14.00 €.
Bilet combinat pentru vizitarea Catedralei + Muzeul Gaudi: 16.50 €
Bilet combinat pentru vizitarea Catedralei + Muzeul Gaudi cu ghid sau audio ghid (numai pentru
Sagrada): 20.50 €
Preturile sunt valabile numai pentru intrarea in Catedrala Sagrada Familia, nu si pentru accesul la lifturi.
Pentru urcarea cu liftul se percepe o taxa separata de 3.00 €.
Adresa:
Placa de la Sagrada Familia
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Transport:
Metrou: statia Sagrada Familia (L2, L5)
Acvariul din Barcelona este al doilea obiectiv turistic ca numar annual de vizitatori. Se afla in
zona moll d'Espanya del Port Vell, pe malul Marii Mediterane. La Aquarium sunt 35 de bazine care
adapostesc peste 11.000 de animale marine si 450 de specii diferite reprezentative pentru Mediterana.
Vizitatorii se pot aventura prin tunelul cu rechini, inconjurati fiind de apa si animale acvatice letale.
Varietatea de animale marine este foarte mare si de accea Aquarium din Barcelona este un obiectiv
turistic perfect pentru a fi vizitat cu familia si copiii. Toate bazinele sunt amenajate astfel incat sa
reproduca cat mai bine conditiile naturale in care traiesc animalele expuse. Exista la Aquarium pesti
pirania din Amazon, caimani si peste douazeci de specii de pinguini. Copiii pot invata mai multe despre
viata marina, oceanografie, pot participa la granirea animalelor marine sau se pot juca intr-un submarin
special amenajat pentru ei. Daca va petreceti vacanta in Barcelona, atunci vizitarea acestei metropole
oceanice este un lucru ce nu trebuie ratat.
Orar:
Se deschide in fiecare zi la 9:30 AM.
Se inchide la 21:00 PM de luni pana vineri.
In weekend si de sarbatori se inchide la 21:30 PM si la fel in lunile iunie si septembrie.
In iulie si august Aquarium se inchide la 23:00 PM.
Preturi:
Adulti: 18.00 €
Copii intre 3 si 12 ani: 13.00 €
Persoane peste 60 de ani: 15.00 €
Adresa:
Moll Espanya del Port Vell, 08039, Barcelona, Spania.
Transport:
Metrou: Drassanes (L3), Barceloneta (L4).
Montjuic este un deal din Barcelona ce trebuie neaparat vizitat daca va aflati in vacanta la
Barcelona. Barcelona intrece la capitolul parcuri aproape orice oras din Europa. Parc Guell, Ciutadella si
Montjuic sunt doar cateva dintre ele. Parcul Montjuic este in varful unui mic munte de la marginea
orasului. Barcelona este inconjurata de munti si dealuri, unele destul de indepartate, dar acesta se inalta
chiar la marginea partii vechi a orasului.
Pozitionarea unica a parcului Montjuic asigura o priveliste asupra orasului foarte frumoasa. Cea mai buna
modalitate de a ajunge in parcul Montjuic este cu metroul. In parc puteti admira gradinile, un castel, satul
olimpic al Olimpiadei din 1992 si multe altele. Puteti folosi si funicularul pentru a ajunge la Montjuic, pe
care il puteti lua chiar de pe plaja Barceloneta. Pentru aproximativ 20 de euro puteti vizita toate muzeele
din Montjuic, puteti inchiria o bicicleta sau puteti inota in piscina olimpica. De asemenea tot in pretul
acesta intra si folosirea funicularului si a trenului pentru turisti. Tot pe Montjuic se afla si Palau Nacional,
o cladire cu aer istoric care totusi nu este atat de veche, fiind construita in 1929. Palatul a fost transformat
in Muzeul National de Arta Catalana. In fata Palatului National se afla Fantana Magica din Montjuic.
Acest spectacol minunat de apa, muzica si lumini a avut loc prima data in 1929 cu ocazia Marii Expozitii
Universale. Cand cel care a conceput intregul ansamblu a inaintat proiectul sau, cu un an inainte de
exozitie, toata lumea a crezut ca este un plan mult prea ambitios pentru a putea fi realizat si terminat la
timp. Peste 3000 de muncitori au fost mobilizati pentru a realiza proiectul in mai putin de un an.
Orar:
Intre octombrie si aprilie: vinerea si sambata spectacole muzicale au loc de la orele: 19:00, 19:30, 20:00
si 20:30
Intre mai si septembrie: joi, vineri, sambata si duminica spectacole muzicale au loc de la orele 21:30,
22:00, 22:30, 23:00, 23:30.
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Preturi:
Accesul este gratuit dar aproape mereu se aduna destul de multa lume la terasele din jur asa ca daca doriti
sa prindeti un loc ar trebui sa va duceti din timp.
Adresa:
Placa Espanya, Barcelona, Spania.
Transport:
Metrou: statia Placa Espanya (L3, L1).
La Pedrera este una dintre operele arhitectonice ale lui Antoni Gaudi. Casa Mila a fost imediat
numita “La Pedrera” – cariera de piatra, datorita fatadei sale exterioare ce aduce cu o stanca. Exista multe
terorii referitoare la sursa de inspiratie a lui Gaudi cand a proiectat La Pedrera de la valurile oceanului
pana la anumiti munti. Indiferent de izvorul de inspiratie ce a stat la baza crearii acestei capodopere,
cladirea pare o sculptura plina de contraste intre zonele cu piatra pala si cele cu fier inchis la culoare, de
curbe si concavitati. Balcoanele sunt din fier forjat si au fost proiectate de un prieten al lui Gaudi, Josep
Maria Jujol, care a mai colaborat si in alte ocazii cu celebrul arhitect. Fiecare dintre balustrade este
diferita de celelalte.
Casa a fost contruita intre 1906 si 1910 pentru familia Mila si reprezinta una dintre cele mai pline de
imaginatie cladiri din istoria arhitecturii, fiind de fapt mai mult o sculptura decat o cladire in sine.
Autoritatile acelei perioade s-au opus multor aspecte ale constructiei si au dat proprietarilor mai multe
amenzi, ba chiar au ordonat demolarea cladirii. Din cauza aceasta unele dintre detaliile proiectului lui
Gaudi nu au fost respectate pana la capat.
Orar:
Din noiembrie pana in februarie de luni pana duminica de la 9:00 AM la 18:30 PM
Din martie pana in octombrie de luni pana duminica de la 9:00 AM la 20:00 PM
"La Pedrera" este inchisa pe 25 si 26 decembrie, 1 si 6 ianuarie si o saptamana din ianuarie.
Preturi:
Bilet normal: 15.00 €;
Bilet redus (studenti si someri): 11.00 €;
Bilet cu Barcelona Card (20% discount): 12.00 €.
Adresa:
Passeig de Gracia, 92
Barcelona.
Transport:
Autobuz: 7, 16, 17, 22, 24, 28;
Metrou: L3, L5 (Passeig de Gracia sau Diagonal).
Camp Nou este dupa cum se stie foarte bine stadionul echipei FC Barcelona. Aici si-au disputat
meciurile de acasa de la construirea sa in 1957. Stadionul are cinci stele dupa standardele UEFA si a
gazduit o multime de meciuri la nivel international cum ar fi finale de Liga Campionilor sau meciuri ale
nationalei Spaniei.
Camp Nou are o capacitate de 98.772 de locuri fiind stadionul cel mai mare din Europa si al 11-lea ca
marime din lume. A fost deja initiat un proiect de modernizare a stadionului. Muzeul clubului FC
Barcelona este vizitat in fiecare an de peste un milion de turisti. A fost infiintat in anul 1984 si de atunci
s-a tot marit ajungand cel mai important muzeu al unui club de fotbal, fiind un punct de referinta pentru
alte muzee de acest gen. Vizitarea muzeului FC Barcelona include o prezentare a istoriei impresionante a
clubului prin colectii de fotografii, trofee si documente ce ilustreaza anii de glorie ai clubului.
Orar:
De luni pana sambata (din 2 aprilie pana pe 7 octombrie): de la 10:00 la 20:00.
In restul anului Muzeul FC Barcelona este deschis intre 10:00 si 18:30. Turul Stadionului Camp Nou se
inchide cu o ora inaintea muzeu.
Duminica si in timpul sarbatorilor legale: de la 10:00 la 14:30.
In zilele in care au loc meciuri in La Liga sau in Champions League programul de vizitare este de la
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10:00 la 15:00.
Muzeul este inchis pe 1 ianuarie, 6 si 25 decembrie.
In data de 31 decembrie Muzeul si Stadionul Camp Nou sunt deschise intre 10:00 si 14:30.
Preturi:
Bilet normal: 22.00 €;
Copii pana la 5 ani: gratuit;
Copii intre 6 si 13 ani: 16.50 €;
Adresa:
Calle Aristides Mallol 12, 08028 Barcelona
Transport:
Autobuz: 7, 15, 43, 67, 68, 74, 75, L12, L50, L60 si L62
Metrou: L3 (Maria Cristina sau Les Corts), L5 (Collblanc sau Badal).
Zoo Barcelona este parte din Parc de la Ciutadella si gazduieste peste 7000 de animale din
aproximativ 500 de specii. Vizitatorii gradinii zoologice din Barcelona se pot bucura de un spectacol
acvatic cu delfini sau cu balene ucigase. Aceste spectacole au loc de la 11.30 am, 1.30 pm si 4 pm. O alta
mare atractie a gradinii zoologice din Barcelona a fost “Copito de Nieve” (“Fulg de zapada”), singura
gorila albino din captivitate. Aceasta a murit in 2003 insa multi turisti inca isi amintesc cu drag de ea. Pe
langa aceste atractii vizitatorii pot vedea o multime de alte animale cum ar fi pasari tropicale, reptile,
paienjeni, lei si tigri. Pentru copii este amenajat un loc de joaca care cu siguranta ii va incanta pe cei mici.
Desi este o gradina zoologica destul de mica si din aceasta cauza oarecum controversata de cei care
militeaza pentru drepturile animalelor, Zoo Barcelona este un loc foarte bine intretinut iar animalele sunt
foarte bine ingrijite. Cu siguranta Gradina Zoologica din Barcelona poate fi o ocazie buna de a petrece
cateva ore foarte placute impreuna cu familia sau prietenii.
Orar:
1 ianuarie - 25 martie: 10:00 - 17:30
26 martie - 15 mai: 10:00 - 19:00
16 mai - 15 septembrie: 10:00 - 20:00
16 septembrie - 27 octombrie: 10:00 - 19:00
28 octombrie - 31 decembrie: 10:00 - 17:30
25 decembrie: 10:00 - 12.00
Preturi:
Adulti: 17.00 €;
Copii intre 3 si 12 ani: 10.20 €;
Adulti peste 65 de ani: 8.90 €.
Adresa:
Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona
Transport:
Autobuz: 14, 17, 36, 39, 40, 41, 45, 51, 57, 59, 100, 141 si 157
Metrou: L4 (Barceloneta si Ciutadella-Vila Olimpica ), L1 (Marina si Arc de Triomf).
Muzeul Picasso are una dintre cele mai complete colectii de opere de arta ale lui Pablo Picasso.
Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Barcelona. Muzeul este gazduit de cinci palate
medievale unite intre ele din Barri Gotic (cartierul gotic al Barcelonei). Muzeul este situat chiar in inima
centrului vechi al orasului Barcelona. Ideea unui astfel de muzeu i-a apartinut bunului prieten al lui
Picasso, Jaime Sebartes. Picasso i-a daruit lui Sebartes o multime de tablouri, desene si schite de-a lungul
vietii. Initial Sebartes a intentionat sa deschida un muzeu pe baza colectiei sale in Malaga, locul de
nastere al lui Picasso. Picasso insasi a sugerat insa ca Barcelona ar fi un loc mai potrivit pentru un astfel
de muzeu, avand in vedere legatura sa sentimentala stransa cu orasul. Pe langa latura artistica deosebita,
muzeul incearca sa ilustreze relatia lui Picasso cu orasul Barcelona, relatie care a luat nastere in copilaria
si adolescenta artistului si apoi a continuat pana la moartea acestuia.
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Fiind situat in centrul vechi al Barcelonei, muzeul nu dispune de o parcare proprie dar exista parcari cu
plata in apropiere.
Orar:
Lunea (cu exceptia sarbatorilor) - inchis.
De marti pana duminica (chiar si de sarbatori: 10:00 AM - 08:00 PM.
Inchis pe 1 ianuarie, 1 mai, 24 iunie, 25 si 26 decembrie.
Preturi:
Bilet muzeu + expozitii temporare: 11.00 €;
Bilet expozitii temporare: 2.00 €;.
Bilet muzeu + expozitii temporare - pret redus pentru cei sub 25 de ani si peste 65 de ani: 6.00 €.
In prima duminica din fiecare luna intrarea este libera pentru toata lumea.
Adresa:
Montcada 15-23, 08003 Barcelona
Transport:
Autobuz: 17, 19, 40, 45 (Via Laietana); 39, 51 (Passeig Picasso); 14, 59 (Pla de Palau); 120 (Princesa).
Metrou: L1 (statia Arc de Triomf); L3 (statia Liceu); L4 (statia Jaume I)
Muzeul Fundatiei Juan Miro adaposteste colectia privata de arta a lui Juan Miro. Aceasta
numara peste 11 mii de opere ale artistului. Cladirea care gazduieste muzeul este proiectata de arhitectul
Luis Sert si este un exemplu perfect de arhitectura rationalista in Catalonia.
Fundatia Juan Miro este un punct major de referinta in circuitul artistic mondial. Programul sau de
expozitii cuprinde lucrari de la avangarda istorica pana la ultimele tendinte din arta de astazi. Activitatea
fundatiei se concentreaza asupra a doua aspecte principale, lucrarile si opera lui Juan Miro pe de o parte
si opera altor artisti contemporani care reflecta diversitatea actuala a scenei artistice pe de alta parte.
Orar:
De marti pana duminica: 10.00 AM - 19.00 PM (din octombrie pana in iunie).
De marti pana duminica: 10.00 AM - 19.00 PM (din iulie pana in septembrie).
Joia Funtadia Juan Miro este deschisa intre 10:00 AM - 21:30 PM.
Duminica si in timpul sarbatorilor publice: 10:00 AM - 14:30 PM.
Fundatia Juan Miro este inchisa lunea (cu exceptia sarbatorilor publice), pe 25, 26 decembrie si 1 ianuarie
Pe 6 ianuarie este deschis intre 10:00 AM si 14:30 PM.
Preturi:
Adulti: 10.00 €;
Studenti intre 15 si 30 de ani si persoanele peste 65 de ani: 7.00 €;
Audioghid-uri pot fi inchiriate pentru 5.00 €.
Adresa:
Fundacio Joan Miro, Parc de Montjuic, s/n 08038 Barcelona.
Transport:
Autobuz: 50, 55 si 193.
Muzeul National de Arta Catalana este gazduit de un palat magnific ce se afla deasupra
fantanilor din Montjuic. Este catalogat de multi drept cel mai bun muzeu din Barcelona iar o vizita merita
intr-adevar. Aici sunt expuse opere de arta catalana in stil gotic renascentist si romanesc dintre secolele al
XI-lea si al XVIII-lea.
Muzeul este foarte interesant de vazut insa vizitarea sa poate dura foarte mult intrucat este foarte mare.
MNAC expune toate formele de arta; sculptura, pictura, obiecte de arta, desene, gravuri, fotografie si o
colectie numismatica. Principalul obiectiv al muzeului este sa detalieze istoria generala a artei catalane de
la perioada romanesca pana la jumatatea secolului trecut. La MNAC sunt expuse opere ale unor mari
pictori cum ar fi El Greco, Rubens, Zurbaran, Velazquez, Cranach. Muzeul trateaza toate formele de arta
si insista cum era de asteptat asupra artistilor catalani.
Orar:
De marti pana duminica: 10.00 AM - 7.00 PM
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Duminica si de sarbatori legale: 10.00 AM - 2:30 PM
Lunea este inchis (cu exceptia sarbatorilor legale).
MNAC este inchis pe 1 ianuarie, 1 mai, 25 decembrie.
Preturi:
Adulti: 10.00 €
Biletul este valabil doar pentru colectia permanenta si poate fi folosit doua zile.
Pentru expozitiile temporare preturile variaza.
Intrarea la MNAC este gratuita in prima duminica din fiecare luna.
Adresa:
Palau Nacional, Parc de Montjuic, 08038 Barcelona.
Transport:
Metrou: L1 si L3 (Placa d'Espanya).
Autobuze: 9, 27, 30, 37, 56,57, 65, 79, 109, 157, 165 (Placa d'Espanya).
Partea veche a orasului Barcelona este cu siguranta una dintre cele mai frumoase si romantice din
intreaga Europa. Strazile inguste, magazinele, aerul in sine te invita sa te plimbi prin imprejurimi pentru a
cunoaste fiecare particica a acestei zone. La Rambla este probabil cea mai cunoscuta zona a Barcelonei
si pe buna dreptate. La Rambla se intinde de la Placa de Catalunya pana la statuia lui Columb, si este
plina de chioscuri de ziare, standuri de animale si flori si de tot felul de artisti. Este fara indoiala locul
unde se intalnesc toate felurile de oameni, turisti si localnici, intr-o diversitate extravaganta si plina de
culoare. Un interes deosebit il reprezinta atractii ca Centrul de Arta Santa Monica, Liceu (Opera),
Mozaicul Miro sau Mercat de la Boqueria. Cea mai buna modalitate de a descoperi farmecul zonei este
insa o simpla plimbare pe La Rambla si pe stradutele ce o inconjoara.
Desi un pic mai scumpe terasele de pe La Rambla au un farmec deosebit si merita incercate. Pentru ca
este o zona destul de aglomerata atunci cand vizitati La Rambla ar trebui sa aveti grija la hotii de
buzunare care sunt prezenti mereu prin zona in cautare de turisti neglijenti.
Parc Guell este opera lui Antoni Gaudi, cel ce si-a lasat amprenta intr-un mod remarcabil asupra
orasului Barcelona. Parcul Guell este la fel de deosebit si special ca si celelalte opere ale lui Gaudi.
Amenajarea parcului a fost incredintata lui Gaudi de catre Eusebi Guell care a dorit crearea unui parc plin
de stil pentru aristocratia Barcelonei. Parcul contine structuri de piatra uimitoare si cladiri fascinante. La
intrarea in parc se afla celebrul dragon care este ornat in culori diverse si care aproape ca a devenit o
emblema a Barcelonei. Coloritul sau ii confera un aer aproape magic si hipnotic. In varful dealului pe
care este amenajat Parc Guell, este o zona amenajata ca o terasa care ofera o priveliste superba a parcului
si a intregului oras Barcelona. Aici se gasesc banci din mozaic multicolor care impresioneaza prin
infatisarea lor. In Parc Guell se gaseste si o casa in care Gaudi a trait la un moment dat pentru o perioada.
Casa acum a fost transformata in muzeu si contine piese de mobilier extrem de interesante proiectate de
acelasi Gaudi. Pentru a vizita parcul Guell trebuie sa va pregatiti pentru a merge ceva vreme pe jos
deoarece cea mai apropiata statie de metrou este la aproximativ 10 minute de mers pe jos. Din cauza
locatiei si marimii sale ar trebui sa rezervati cel putin jumatate de zi vizitarii parcului Guell dar se merita
din plin.
Orar:
Parc Guell se deschide la 10:00 AM iar ora de inchidere poate varia putin in functie de sezon, insa este in
jur de ora 21:00 PM.
Transport:
Metrou: L3 (Lesseps)
Preturi:
Intrarea in parc este gratuita.
Adresa:
Carrer d'Olot, 13, 08024 Barcelona
Palatul de Muzica Catalana este o sala de concerte ce a fost construita in Barcelona intre anii
1905 si 1908 pentru corul unei societati culturale fondate in 1891 care a ocupat un rol foarte important in
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miscarea culturala cunoscuta sub numele de Renasterea Catalana. Palatul de Muzica Catalana a fost
inaugurat pe 9 februarie 1908. Proiectul a fost finantat in principal de aceasta societate culturala dar
contributii importante au avut si unii industriasi catalani si membrii ai burgheziei. Palatul i-a adus
arhitectului ce l-a conceput si un premiu din partea municipalitatii. In 1997, Palau de la Musica Catalana
a fost declarat parte a patrimoniului universal UNESCO. Astazi mai bine de jumatate de milion de
oameni asista anual in Palatul de Muzica Catalana la spectacole muzicale ce cuprind o gama variata de
genuri muzicale de la muzica simfonica la muzica de jazz sau muzica de camera.
Orar:
Receptia este deschisa de la 9:00 AM la 9:00 PM.
Aici puteti consulta programul de spectacole si puteti achizitiona bilete.
Transport:
Autobuze: 17, 19, 40 si 45
Metrou: L1 si L4 (statia Urquinaona).
Adresa:
C/ Palau de la Musica, 4-6 08003, Barcelona.
Barri Gotic din Barcelona este cartierul gotic al orasului, o zona caracterizata prin cladiri vechi si
inalte, strabatuta de stradute inguste si pline de istorie. Picasso a trait si a lucrat in Barri Gothic si de
asemenea Juan Miro s-a nascut si a trait in tinerete aici. Barri Gothic este situat in partea dreapta a
celebrei La Rambla cum privesti spre Placa de Catalunya. Barri Gothic este considerat centrul partii vechi
a orasului Barcelona si cu exceptia unor modificari aduse in secolul al XIX-lea si inceputul secolului al
XX-lea, majoritatea cladirilor dateaza din timpuri medievale. Exista unele cladiri inca de pe vremea cand
romanii stapaneau Barcelona. Ramasite ale zidului roman pot fi inca vazute in Barri Gothic. El Call,
cartierul medieval evreiesc este si el situat in aceasta zona.
Barri Gothic este practic un labirint de stradute ce converg in piatete. O mare parte a cartierului gotic este
inchisa traficului cu exceptia vehiculelor care se ocupa cu aprovizionarea si taxiurilor. In Barri Gothic
exista o serie de cladiri ce merita vazute cum ar fi Basilica La Merce si Primaria Barcelonei (Casa de la
Ciutat).
Casa Batllo este o cladire restaurata de Antoni Gaudi ce a fost contruita in 1877 si remodelata
intre anii 1905 si 1907. Este situata pe Passeig de Gracia in cartierul Eixample in Barcelona. Cladirea este
cunoscuta sub numele de "Casa dels ossos" ("Casa Oaselor") si are intr-adevar un aer visceral si organic.
Initial a fost construita pentru o familie de clasa medie dintr-un cariter prosper al Barcelonei. Casa Batllo
arata de-a dreptul remarcabil ca orice alta cladire proiectata de Gaudi si se incadreaza perfect stilului
Modernista sau Art Nouveau. Cladirea arata ca cel care a conceput-o a incercat sa evite liniile drepte cu
desarvasire iar majoritatea fatadei este decorata cu un mozaic facut din bucatele de ceramica variat
colorate.
Orar:
Casa Batllo este deschisa in fiecare zi din an de la 9:00 AM la 9:00 PM, ultima intrare fiind la 8:20.
Foarte rar, Casa Batllo are un program scurt de vizitare, pana la ora 2:00 PM, datorita unor evenimete pe
care le gazduieste.
Preturi:
Adulti: 18.15 €;
Studenti si pensionari: 14.55 €;
Grupuri de peste 20 de persoane: 15.45 €;
Copiii sub 7 ani beneficiaza de intrare gratuita.
Transport:
Autobuze: 7, 16, 17, 22, 24 si 28.
Metrou: L2, L3 si L4 (Passeig de Gracia).
Adresa:
Casa Batllo, Passeig de Gracia, 43 08007, Barcelona
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Muzeul de ciocolata din Barcelona este primul de acest fel din Catalonia. Realizarea acestuia a
fost posibila cu ajutorul producatorilor de ciocolata din oras si al furnizorilor lor. Initiativa lor se reflecta
in asezarea privilegiata a muzeului insasi. Vizitatorii pot vedea o serie intreaga de exponate din ciocolata
sau care ajuta la fabricarea acesteia; de la seminte ale arborelui tropical de cacao pana la statuete sau
machete ale unor cladiri celebre construite din ciocolata. Printre exponate se numara si o statueta din
ciocolata a gorilei albe de la Gradina Zoologica din Barcelona, Don Quixote, reptila de la intrarea in Parc
Guell sau cladiri celebre ale lui Antoni Gaudi. O vizita la muzeul de ciocolata poate fi foarte placuta mai
ales ca puteti manca biletul de intrare, acesta fiind o ciocolata delicioasa.
Orar:
Muzeul de ciocolata este deschis de luni pana duminica de la 10:00 AM al 19:00 PM
Preturi:
Adulti: 4.30 €;
Grupuri de peste 15 persoane: 3.50 €.
Transport:
Autobuze: 14, 39 si 51
Metrou: L1 (Arc de Triomf); L4 (Jaume I).
Adresa:
Carrer Comerc, 36 08003 Barcelona.
In centrul Barri Gotic, in inima orasului Barcelona se gaseste catedrala gotica numita La Seu.
Piatra de temelie a bisericii actuale a fost pusa inca din secolul al 13-lea dar catedrala a fost finalizata
abia la inceputul secolului 20. Biserica a fost numita dupa sfanta ce patroneaza orasul Barcelona - Sfanta
Eulalia. Numele oficial al acestei catedrale din Barcelona este Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia,
care in catalana inseamna Catedrala Sfintei Cruci si a Sfintei Eulalia. Numele cel mai des folosit cand se
face referire la aceasta catedrala este insa "La Seu" si se datoreaza statutului bisericii de scaun al diocezei.
Turnul central are 70 de metri. Interiorul are un naos si 28 de capele laterale. In cripta se gaseste
sarcofagul Sfintei Eulalia si catedrala are si un cor spectaculos si foarte frumos sculptat. Catedralei i s-a
instalat si un lift care duce pana pe acoperis. In imediata apropiere a catedralei se gaseste si o manastire
din secolul al 14-lea. In permanenta se gasesc 13 gaste aici in curtea centrala. Fiecare gasca reprezinta un
an din viata sfintei martire Eulalia, o tanara fata ce a fost torturata pana la moarte pentru credinta sa de
catre Romani in secolul al 4-lea. Manastirea are si un mic muzeu ce expune artefacte liturgice. Catedrala
este situata in Placa de la Seu, in cartierul Barri Gotic.
Orar:
Catedrala La Seu este deschisa intre 8:00 AM si 8:00 PM.
13:00 PM - 17:00 PM - Intre aceste ore intrarea se plateste.
Intre 8:00 AM si 12:45 PM si intre 5:15 PM si 8:00 PM intrarea este gratuita.
Preturi:
Adulti: 5.00 €;
Transport:
Metrou: Jaume I si Liceu.
Adresa:
Placa de la Seu s/n, Barri Gotic, Barcelona.
Ajuns un port invechit, Portul vechi a fost transformat intr-un port modern pentru yacht-uri si
intr-un centru comercial si de distractie. Un pod pietonal din lemn, Rambla de Mar, a fost construit pentru
a face legatura intre La Rambla si Maremagnum, un complex cu magazine, cinematografe, baruri si
restaurante. In spatele complexului Maremagnum se gaseste un cinematograf IMAX si Barcelona
Aquarium. Cinematograful IMAX are trei sisteme de proiectie: ecranul Omnimax, IMAX flat si 3D
IMAX, pentru care spectatorii folosesc ochelarii speciali 3D. Cea mai importanta atractie din Port Vell
este Aquarium, una dintre cele mai mari atractii de acest gen din Europa. Cei peste 6 milioane de litri de
apa adapostesc o varietate foarte mare de pesti printre care si 11 rechini. In apropiere de Maremagnum se
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gaseste cladirea Aduana, o veche cladire vamala construita in anul 1902. Tot in zona se gaseste un ponton
unde afla noul World Trade Center.
In celalalt capat al Portului Vell poate fi vazuta o statuie ce capteaza toate privirile. Aceasta este opera lui
Roy Lichtenstein; o statuie inalta de 14 metri ce este numita "El cap de Barcelona" - Capul Barcelonei.
Arcul de Triumf din Barcelona este un arc de triumf construit din caramida colorata in stil
mudejar - stil arhitectonic specific maurilor ramasi in teritoriile crestine dupa "Reconquista".
Arcul este decorat si cu un basorelief care prezinta un blazon pe care sunt prezente toate emblemele
provinciilor spaniole sub o coroana. Tot pe arc sunt prezente si 12 statui de femei ce simbolizeaza
celebritatea.
La Arcul de Triumf ce se gaseste pe Passeig Lluis Companys, poate fi usor accesibil cu ajutorul
metroului pana la statia Arc de Triomf. Se afla la mica distanta de mers pe jos de Parc de la Ciutadella.
Monumentul Cristofor Columb a fost construit in 1888 in onoarea renumitului explorator si
descoperitor al Americii. Acest monument consta intr-o columna inalta ce are deasupra sa o statuie a lui
Columb. In Placa de la Porta de Pau (Piata Potii Pacii) se gaseste o columna din fier ridicata pe un
piedestal de piatra cu statuia lui Cristofor Columb deasupra. Monumentul a fost amplasat in locul in care
Cristofor Columb a revenit in 1493 dupa ce a descoperit America cu un an inainte. Se presupune ca
exploratorul s-a nascut in Genova, Italia. Initial s-a mutat in Portugalia si mai tarziu in Spania. Cu toate
acestea in secolul al 19-lea Columb era considerat catalan, iar unii istorici inca sustin ca acesta s-a nascut
chiar in Catalonia, de aceea locul acestui monument din Barcelona este cu atat mai relevant. Statuia de
peste 7 metri inaltime, creata de Rafael Atche, il infatiseaza pe Columb cu bratul intins spre mare. In mod
putin bizar, bratul nu este indreptat spre lumea noua pe care a descoperit-o. Piedestalul columnei este
decorat foarte frumos cu un numar impresionant de figuri alegorice. Columna si piedestalul sunt goale pe
dinauntru. Turistii pot intra in monument si un lift ii poate duce spre o platforma de unde se poate admira
o priveliste excelenta peste Rambla si Port Vell.
Orar:
De la 8:30 AM la 8:30 PM intre 1 martie si 31 octombrie.
De la 8:30 AM la 7:30 PM intre 1 ianuarie 28 februarie.
Inchis pe 1 ianuarie si pe 25 decembrie.
Preturi:
Adulti: 4.00 €
Copii intre 4 si 12 ani si batrani: 3.00 €
Adresa:
Placa del Portal de la Pau, E-08002 Barcelona
Transport:
Metrou: Drassanes (L3)
Autobuze: 14, 20, 21, 36, 57, 59, 64, 91, 120, 157.
Andorra - Excursie recomandata pentru cei care doresc sa patrunda in interiorul Cataluniei, sa se
bucure de peisajele oferite de acest minunat tinut, dar mai ales pentru cei care doresc sa–si completeze
cumparaturile in acest principat in regim duty-free. Distanta de aproximativ 250 km intre statiuni si acest
principat face ca plecarea sa fie dis-de-dimineata, pe drum fiind programata si o scurta oprire.
Punctul terminus il constituie capitala statului – Andorra la Vella unde grupul ramane in total in jur de
patru ore, existand doua opriri programate. Pe strazile orasului pot fi gasite numeroase magazine si centre
comerciale cu oferte tentante la produse electronice, cosmetice, parfumuri, imbracaminte, incaltaminte,
optica, articole sportive, bauturi spirtoase si tutun.
In masura in care e posibil, intoarcerea se face pe un traseu diferit pentru a profita la maxim de peisajele
oferite de parcurile naturale din Catalunia, cu cele trei regiuni ale sale pe care le tranzitam in timpul
calatoriei: Girona, Barcelona si Lleida. Va recomandam sa aveti la dvs. documente de identitate in
vigoare, preferabil pasaportul, in eventualitatea unui control vamal.
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Girona – Dali – Empuria Brava - O excursie care va permite sa atingeti trei puncte importante
pe harta Cataluniei: de dimineata orasul Girona – al doilea ca importanta istorica si culturala dupa
Barcelona; la ora pranzului Figueres, orasul natal al lui Salvador Dali cu faimosul muzeu amenajat chiar
de acesta, iar dupa masa – Empuria Brava – un orasel inedit construit pe o serie de canale, oras considerat
Venetia Cataluniei. Vizita in Girona trece prin cartierul vechi al orasului, casele colorate de pe malul
raului Onyar, Catedrala Santa Maria, Biserica Sant Feliu, Call jueu (cartierul evreiesc) si baile arabe.
Vizita se face pe jos, in compania ghidului, cu pauze pentru poze si informatii suplimentare.
La Figueres vizita se concetreaza pe Teatrul – Muzeu Gala si Salvador Dali construit chiar langa biserica
unde a fost botezat celebrul artist. Excursia include biletul de intrare la muzeu, iar timpul dedicat acestuia
permite vizitare tuturor incaperilor, fiind chiar considerat cel mai mare obiect suprarealist din lume.
Excursia se termina cu o vizita la Empuria Brava- Venetia Cataluniei unde optional se poate organiza o
promenada pe canalele cu apa de mare ale acesteia, astfel avand posibilitatea de a savura privelistea,
arhitectura variata a caselor din zona si ambarcatiunile impresionante din zona portului.
Montserrat - O excursie ce se intinde pe parcursul unei zi intregi ce ofera ocazia vizitarii
centrului spiritual al Cataluniei, manastirea Montserrat, amenajata in inima unei rezervatii naturale, la
700 m inaltime si la numai 38 km de Barcelona. Accesul la aceasta se face cu un trenulet electric –
cremallera (inclus in pretul excursiei), iar coborarea completeaza turul muntelui, aceasta facandu-se cu
autocarul pe drumul sinuos ce leaga manastirea de satul de la baza muntelui – Monistrol de Monstserrat.
Excursia include si o prezentare audioavizuala in muzeul manastirii si o degustare de lichioruri
variate(Casis, Ratafia) realizate dupa reteta calugarilor de la Montserrat.
Manastirea dateaza inca din anul 1025 si adaposteste o statueta facataoare de minuni ce o reprezinta pe
Fecioara Maria – La Moreneta (“brunetica”), descoperita in munte in anul 880 si considerata a fi patroana
Cataluniei. Optional se poate vizita muzeul aflat sub piata centrala a manstirii ce contine printer alte
exponate, tablouri semnate de artisti celebri precum Salvador Dali, Picasso, Caravaggio, Degas, El Greco
s.a.m.d, o colectie de ofrande aduse de pelerini de-a lungul timpului statuetei, obiecte aduse de calugarii
de la Montserrat din misiunile pe care le-au condus, in general relationate cu viata celor care au
convietuit de a lungul timpului in acest lacas de cult. Cei mai temerari poate urca cu funicularul catre
varful St. Joan – 1235m, acolo unde se afla si Muzeul „de la natura sau”. Ca alternativa, turistii pot asista
la rugaciunea de pranz, pot asculta corul de copii de la Montserrat – Escolania (cel mai vechi din Europa)
sau pot atinge statueta Fecioarei de la Montserrat.
Port Aventura - Excursia consta in vizita la parcul de distractii Port Aventura ale carei varietati
de spectacole si atractii il transforma in modul ideal de a petrece o zi insorita alaturi de intreaga familie
sau prieteni. Parcul este impartit in 5 zone, Polynesia, China, Mexic, Mediterana si Vestul salbatic.
Fiecare dintre aceste zone are propriile sale atractii si surprize, este recomandabil sa faceti o plimbare mai
intai cu trenuletul ce face turul parcului pentru a va decide unde e cel mai indicat sa incepeti. Cascadele
de apa si variatele montagne-russe cu siguranta o sa faca sa reveniti in fiecare an.
In interior sunt restaurante tematice si atractii pentru cei mai mici dintre vizitatori, iar pe parcursul
traseului prin parc o sa va intalniti cu nenumarate magazine de suveniruri interesante si inedite.
Excursia include transportul si intrarea la toate atractiile din interioriul parcului, nu include masa si
bauturile vandute in interior.
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