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למידע נוסף, ראו מידע 
שימושי )עמ’ 177(

המטבע
אירו )€(

שפות
קטאלונית וספרדית

אשרות
אזרחי רוב המדינות, כולל ישראל, 
אינם זקוקים לאשרה )ויזה( 
לשהייה של עד שלושה חודשים 
בספרד. אזרחי האיחוד האירופי 
אינם זקוקים גם לדרכון.

כסף
לא חסרים כספומטים ברחבי 
העיר, וברוב המלונות, המסעדות 
והחנויות מכבדים כרטיסי אשראי.

טלפונים ניידים
 SIM אפשר להשתמש בכרטיסי
מקומיים בטלפונים מאירופה, 
מישראל ומאוסטרליה. תיירים 
מארה”ב וממדינות נוספות 
יזדקקו לשירותי נדידה.

שעון
שעון ספרד מאחר בשעה 
את שעון ישראל; כשבישראל 
12:00, בברצלונה 11:00.

חשמל ומתאמים
השקעים מתאימים לתקעים של שני 
פינים עגולים, והמתח הוא 220 וולט.

טיפים
בדרך כלל מספיק להשאיר כסף קטן 
)€1 לאדם במסעדות( או לעגל את 
התשלום כלפי מעלה )במונית(.

ההגעה 
לעיר

רוב התיירים נוחתים בנמל־התעופה ֶאל ּפראט 
www.barcelona-airport. ;Aeroport el Prat(
com(, 12 ק”מ מדרום־מערב לעיר. טיסות של 
מספר חברות נוחתות בנמל־התעופה ז’ירֹוָנה־
 Aeroport de Girona–Costa( קֹוסָטה ּבראָבה

www.girona-airport.net ;Brava(, 90 ק”מ מצפון 
לברצלונה. תחנת הרכבת הראשית של העיר היא 
ֶאסטאסיֹו ֶדה סאנץ )Estació de Sants(, שני ק”מ 

וחצי ממערב לָלה ראמּבָלה.

A מנמל־התעופה ֶאל ּפראט

אמצעי תחבורה מועדףיעד
A1 Aerobús; מטרו )קו 3(ּבארי גֹותיק

A1 Aerobús; מטרו )קו 3(ֶאל ראבאל

A1 Aerobús; מטרו )קווים 1, 4(ָלה ריֶּבָרה

A1 Aerobús; מטרו )קווים 1, 4(ָּברֶסלֹוֶנָטה

רכבת R2 Nordל'ֵאישאמּפֶלה

A מנמל־התעופה ז’ירֹוָנה־קֹוסָטה 
ּבראָבה

אמצעי תחבורה מועדףיעד
אוטובוס לברצלונה; מטרו )קווים 1, ּבארי גֹותיק

)3

אוטובוס לברצלונה; מטרו )קווים 1, ֶאל ראבאל
)3

אוטובוס לברצלונהָלה ריֶּבָרה

אוטובוס לברצלונה; מטרו )קווים 1, ָּברֶסלֹוֶנָטה
)4

אוטובוס לברצלונה; מטרו )קווים 1, ל'ֵאישאמּפֶלה
)3

A בנמלי־התעופה
נמל־התעופה ֶאל ּפראט באולמות הנוסעים 

הנכנסים של מסופים 1 ו־2 יש כספומטים ולשכות 
מידע לתיירים.

נמל־התעופה ז’ירֹוָנה־קֹוסָטה ּבראָבה באולם 
איסוף הכבודה ובאולם הנוסעים הנכנסים יש 

כספומטים.

תחבורה
בברצלונה פרושה רשת מצוינת ומקיפה של 

תחבורה ציבורית. הדרך הנוחה ביותר להתנייד 
בעיר )למעט הנסיעה מנמל־התעופה למרכז 
העיר( היא במטרו )www.tmb.net(, הרכבת 

התחתית של ברצלונה. במספר אזורים בפאתי 
העיר, משלימה את המטרו גם רכבת הפרוורים 

www.fgc.net( FGC(. אותם כרטיסים תקפים 
ברכבות משני הסוגים )וכן באוטובוסים 

העירוניים(; משתלם יותר לקנות חבילה של 
עשרה כרטיסים )T-10; €10.30(, במקום לקנות 

כל כרטיס בנפרד.

m מטרו
את מרכז ברצלונה מרשתים שמונה קווים של 

המטרו, המסומנים בצבעים שונים. תחנות מטרו 
מקיפות את העיר העתיקה )ּבארי גֹותיק, ֶאל 

ראבאל וָלה ריֶּבָרה(, ויש גם כמה בשולי 
ָּברֶסלֹוֶנָטה. תחנות רבות פרושות ברחבי 

ל’ֵאישאמּפֶלה.

L רכבת פרוורים
רכבת הפרוורים שימושית במיוחד למבקרים 

בֶּפדראלֶּבס, בסאִרָיה ובגראסָיה. במרכז העיר 
עוצרת הרכבת בין השאר בּפאֵסייג’ ֶדה גראסָיה 

ובפלאסה דה קטלוניה.

U רכבת כבלים
רכבת־הכבלים )Funicular; הנחשבת חלק מרשת 
המטרו( מקשרת בין תחנת המטרו Paral·lel לבין 

מספר תחנות במעלה גבעת מֹונז’ּואיק; משם 
ממשיך אל הפסגה הרכבל ֶטֶלֶפריק ֶדה מֹונז’ּואיק 

)Telefèric de Montjuïc(, שעבורו תזדקקו 
לכרטיס נפרד. הרכבל ֶטֶלֶפריקֹו ֶדל ּפּוֶארטֹו 

)Teleférico del Puerto( מקשר בין ָלה ָּברֶסלֹוֶנָטה 
לבין מֹונז’ּואיק.

K מונית
אפשר לעצור מונית ברחוב, או להזמין מונית 

בטלפון. הנסיעה במונית ברחבי העיר נוחה 
במיוחד מחוץ לשעות העומס.

H אופניים
את ברצלונה מרשתים מעל 180 ק”מ של שבילי 

אופניים. בעיר יש גם שלל תחנות להשכרת 
 Bicing אופניים. שימו לב: האופניים האדומים של

מיועדים לתושבי העיר בלבד.

תקציב יומי
טווח המחיר הזול: עד €60 ליום 

W  €17-28 מיטה בחדר משותף
W  €10 ארוחת צהריים מתפריט קבוע
W  אופניים להשכרה €5 לשעה

טווח המחיר הבינוני: €60-200
W  €80-140 חדר לזוג
W  €50 )ארוחת ערב של שתי מנות ויין )לזוג
W  €15-25 טיול הליכה וטיול מודרך

טווח המחיר היקר: מעל €200
W   €200 חדר לזוג במלון־בוטיק או במלון יוקרה

ויותר
W   )ארוחה מרובת־מנות במסעדת יוקרה )לאדם

€80
W   כרטיסים לקונצרט בּפאָלאּו ֶדה ָלה מוסיקה

קטלאנה בסביבות €50

אתרי אינטרנט מועילים
www.miniguide.es( Miniguide( מדריך 

למסעדות, לברים, לתיאטרון ולאירועי תרבות 
ובידור

www.barcelona-( Barcelona Metropolitan
metropolitan.com( מידע על פתיחת מסעדות 
חדשות, סקירות של חיי הלילה וכתבות פרופיל 

על העיר.
www.barcelonaturisme.( תיירות בברצלונה

com( האתר הרשמי של לשכת המידע העירונית 
לתיירים.

www.lonelyplanet.com/( לונלי פלנט
barcelona( מידע רב על אתרים, הזמנת מלונות 

מקוונת, פורום מטיילים ועוד.

תכנון מראש
שלושה חודשים מראש הזמינו חדר במלון, וגם 

שולחן במסעדת יוקרה.
חודש אחד מראש עיינו בביקורות התיאטרון, 

עברו על מופעי המוסיקה הקרבים, והזמינו 
כרטיסים.

שבוע מראש עיינו במדריכי הפנאי והבידור 
ובררו פרטים עדכניים על חיי הלילה, על 

תערוכות אמנות ועל שאר אירועים שכדאי 
להשתתף בהם.

לפני 
הנסיעה חשוב לדעת

חשוב לדעת 17 16 

ָלה פֹונט ֶדה קאנאֶלֶטס
מפלאסה ֶדה קטלוניה )Plaça de Catalunya( משתפלת 

השדרה במורד הגבעה, לכיוון דרום־מזרח. הקטע הראשון 
 La Rambla de( שלה, ָלה ראמּבָלה ֶדה קאנאֶלֶטס

 La( קרוי על שם מזרקה מקסימה מברזל חשיל ,)Canaletes
Font de Canaletes(, שנבנתה במאה התשע־עשרה. אגדה 

מקומית מספרת כי מי שישתה ממי המזרקה יזכה לשוב 
לברצלונה. ובנימה פרוזאית יותר, זהו גם מקום התכנסותם 

של אוהדי כדורגל שיכורי־ניצחון אחרי ניצחונות של ּבארָסה.

ֶאסגֶלסָיה ֶדה ֶּבטֶלם
בהמשך השדרה, לכיוון דרום־מזרח, ניצבת כנסיית בית 

www. ;93-318-38-23 %( לחם מהמאה השמונה־עשרה
 8:30-13:30 h ;Carrer d'en Xuclà 2 ;mdbetlem.net

ו־Liceu m ;18:00-21:00(, המרהיבה ביותר מבין קומץ מבני 
הבארוק בברצלונה. חזית הכנסייה מותירה רושם עז, אך 

הצתה מכוונת עשתה שמות בחלל הפנים בפרוץ מלחמת 
האזרחים הספרדית ב־1936. לקראת חג המולד, תוכלו 

להתרשם כאן מהמחזות יפות של לידת האבוס של ישו 
.)pessebres(

דוכני פרחים
המתקפה על כל החושים נמשכת גם בָלה ראמּבָלה ֶדה 
סנט ז'ֹוֶזּפ )La Rambla de Sant Josep; על שם מנזר 

 Carrer de la Portaferrissa שנהרס בינתיים(, בקטע שבין
לפלאסה ֶדה ָלה ּבֹוֶקִרָיה. המקומיים קוראים לקטע הזה ָלה 
ראמּבָלה ֶדה ֶלס פלֹורס )La Rambla de les Flors, שדרת 

הפרחים(, כי הוא רצוף דוכנים המשכרים את העוברים 
ושבים בניחוחותיהם, בתוך כל ההמולה שמסביב.

ּפאָלאּו ֶדה ָלה ּביֵריָנה
 )Palau de la Virreina( ארמונה של אשת המשנה למלך

הוא בית־אחוזה מפואר, שנבנה במאה השמונה־עשרה 
בסגנון הרוקוקו, בצמוד לצד המערבי של ָלה ראמּבָלה. 

www. ;93-316-10-00 %( 'כיום שוכן כאן מרכז האימאז
ajuntament.barcelona.cat/lavirreina(, חלל תצוגה 

אוונגרדי לתערוכות מתחלפות, בדגש על המילה האחרונה 
בצילום אמנותי.

y קבלו טיפ
W   השגיחו בשבע עיניים על

חפציכם — הכייסים אוהבים 
את השדרה לא פחות 

מהתיירים.

W   טיילו בָלה ראמּבָלה גם
בבוקר וגם בלילה, כדי לטעום 

מהאווירה המשתנה לאורך 
שעות היום.

W   אל תשבו ליד השולחנות
שמחוץ לבתי־הקפה בשדרה, 

אלא אם כן חשקה נפשכם 
לשלם €10 לכוס בירה.

W   המרפסות של המוזיאון
לארוטיקה הן נקודת תצפית 

נהדרת אל הכניסה לֶמרקאט ֶדה 
ָלה ּבֹוֶקִרָיה.

 הפסקת אוכל
לארוחה מלאה ונינוחה, אין כמו 

אחת מהמסעדות הרבות 
שמקיפות את פלאסה ריאל 

)עמ' 34(.

לארוחת בוקר או לספל קפה 
 Cafè בכל שעות היום פנו אל
 ;B5 ,32 'מפה עמ( de l'Òpera

www. ;93-317-75-85 %
 La Rambla ;cafeoperabcn.com

 ;W ;8:30-2:30 h ;74
.)Liceu m

כולם מטיילים בָלה ראמּבָלה מתישהו במהלך הביקור 
בברצלונה. לאורך השדרה, שאורכה ק"מ ורבע בסך הכל, 

מצטופפים דוכני ציפורים ופרחים, אמני רחוב, מבני ציבור 
מפוארים, שוק ריחני לתוצרת טרייה, כייסים, זונות ותיירים 

מכל העולם. כאן, יותר מאשר בכל מקום אחר בברצלונה, 
באה לידי ביטוי בכל רגע האמונה המקומית, שהחיים הם 
הצגה אחת גדולה, שעה שגל אנושי נע בזרם בלתי־פוסק 

לעבר הים התיכון, בניגוד מרהיב לקסמם הנצחי של אוצרות 
האדריכלות מאת גאודי.

אסור להחמיץ

B5 ,32 '1 מפה עמ

 ,Liceu ,Catalunya m
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גֹותיק. בדרך תחלפו על 
פני שרידי החומה הרומית 
ותמשיכו אל יצירת המופת 

הגותית שבלב הרובע 
העתיק, הקתדרלה )עמ' 28( 
הקודרת שהיא בו זמנית גם 

מצבה מוזהבת וראוותנית.

4 פלאסה ֶדה סנט 
ז'ֹוֶזּפ אֹוריֹול

פלאסה ֶדה סנט ז'ֹוֶזּפ 
 Plaça de Sant( אֹוריֹול
Josep Oriol( היא פינה 

קסומה שכדאי להשתהות 
בה מעט. על הכיכר חולשת 

ֶאסגֶלסָיה ֶדה סנטה מריה 
ֶדל ִּפי )עמ' 34(, ומסביב 
יש חנויות באווירה של 

פעם וגם שורה של ברים. 

השולחנות שבכיכר הם 
תפאורת רקע נאה לארוחה 

קלה או ללגימת משקה.

5 פלאסה ריאל
סמטאות נוספות יובילו 

אתכם לתוך לבה של 
העיר העתיקה ואל הכיכר 
המפוארת ביותר, פלאסה 
ריאל )עמ' 34(, המוקפת 

גם היא ברים ומסעדות. אל 
תחמיצו את פנסי הרחוב 

שתכנן גאודי הצעיר.

6 ָלה ראמּבָלה
ָלה ראמּבָלה )עמ' 24( היא 

השדרה הנודעת החוצה 
את ברצלונה העתיקה 

מל'ֵאישאמּפֶלה ועד הים, 
והיא גדושה תמיד בהמוני 

אדם. הצטרפו גם אתם לזרם 
האנושי הבלתי־פוסק, לכו 

בכיוון צפון־מערב התרשמו 
ממופעי הרחוב, ואז צאו 
מהשדרה לכיוון מערב, 
אל תוך רובע ֶאל ראבאל

7 מוזיאון ברצלונה 
לאמנות בת־זמננו

מוזיאונים חדשניים הפכו 
זה מכבר למסורת בעיר, 

ומוזיאון ברצלונה לאמנות 
בת־זמננו )עמ' 51( נמנה 

עם הטובים שבהם. 
השילוב בין אוסף אמנות 

עדכני, אדריכלות מרהיבה 
וקליפה חיצונית של מנזר 

עתיק הוא התגלמות 
ברצלונה בשיא תפארתה.

2 המסלול
'השילוש הקדוש' של ֶאל ראבאל, ּבארי גֹותיק וָלה ריֶּבָרה הוא 
ערש הולדתה של ברצלונה. ּבארי גֹותיק )הרובע הגותי( הוא 
הלב והנשמה של העיר, ובֶאל ראבאל תגלו שילוב תוסס בין 

חנויות וינטג' וחנויות אופנה. אזור ָלה ריֶּבָרה )ובפרט ֶאל ּבֹורן( 
הוא תמציתה של ברצלונה בזעיר אנפין — רובע אופנתי 

וחדשני, שבכל זאת שרדו בו כמה אתרים עתיקים. המסלול 
שחוצה את שלושת הרבעים הללו עובר ליד מוזיאונים 

מרהיבים ומבנים עתיקים, מדלג בין כיכרות אינטימיות וכולל 
גם את הפיתויים הרבים של ָלה ראמּבָלה.

Jaume I m ;נקודת מוצא מוזיאון פיקאסו

נקודת סיום מוזיאון ברצלונה לאמנות בת־זמננו; 
Universitat m

אורך המסלול שני ק"מ וחצי; שעתיים

5 הפסקת אוכל
 Cafè de-אר־דקו ואווירה בוהמיינית יקדמו את פניכם ב

L'Òpera )עמ' 25(, שם מוציאים שולחנות לָלה ראמּבָלה עוד 
מ־1929. זה המקום המושלם למנוחה ולהתרעננות בעיר 

העתיקה.

1 מוזיאון פיקאסו
במוזיאון פיקאסו )עמ' 

58( עדיף לבקר מיד עם 
פתיחתו, ולכן זו נקודת 

המוצא המושלמת למסלול 
שלפניכם. המוזיאון נודע 

באוסף מרשים של ציורים 
מוקדמים מאת פיקאסו, 
אך מרתק לראות גם את 

הבתים מימי־הביניים, 
שהשתמרו במלוא הדרם 
ושולבו יחד למבנה אחד.

2 בזיליקה ֶדה 
סנטה מריה ֶדל מאר

קאֶרר ֶדה מֹונטקאָדה 
 )Carrer de Montcada(
הוא רחוב אופייני לעיר 

העתיקה: צר, סואן ומוביל 
לאתרים מעניינים. אחרי 

שתעברו כמה ברי טאפאס 
מצוינים, היכנסו לרחוב 

המוצל והמקסים ּפאֵסייג' 
ֶדל ּבֹורן )משמאל( ותראו 
מימינכם את בזיליקה ֶדה 
סנטה מריה ֶדל מאר )עמ' 
62(. הכנסייה היא פסגת 

האדריכלות הגותית־
קטלאנית, וחלל הפנים 

שלה שטוף אור ומקסים.

3 ָלה קתדרל
מהשער הדרום־מערבי של 

הכנסייה צאו אל פלאסה 
ֶדה סנטה מריה ֶדל מאר 

 Plaça de Santa Maria del(
Mar(, כיכר קטנה ומקסימה 

שממנה מוביל המדרחוב 
 Carrer de l'Argenteria

בכיוון צפון־מערב, אל ּבארי 
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ּבארי
גֹותיק

ֶאל
ראבאל

ִסיּוטאט
וֶליָה

לָה
ריּבֶָרה

פלאסה
ֶדה קטלוניה

נמל
מ'ברצלונה

העיר העתיקה ביום אחד
מסלולים מומלצים

144 מסלולים מומלצים  העיר העתיקה ביום אחד 145

7:00-9:30 ו־17:00-20:30(. 
בימים שבת וא’, בחגים 

וביולי־אוגוסט אין כל מגבלה.

אוטובוס
y מומלץ ל... נסיעה בלילה.

§   Transports אוטובוסי
 Metropolitans de

 % ;TMB( Barcelona
www tmb  ;93-298-70-00

net( נוסעים מ־5:00 או 6:00 
בבוקר עד 23:00 או מוקדם 
יותר )תלוי בקו(. מסלולים 
רבים עוברים בפלאסה ֶדה 

 Plaça de la-קטלוניה ו/או ב
 Universitat

אחרי 23:00 פועל שירות   §
מצומצם של קווי לילה 
 )nitbusos ,ניטּבּוסֹוס(

צהובים, עד 3:00 ואפילו עד 
5:00. כל קווי הניְטּבּוס 

עוברים דרך פלאסה ֶדה 
קטלוניה, ורובם נוסעים כל 

30-45 דקות. כרטיס לנסיעה 
אחת עולה 15 €2 ונמכר 

באוטובוס עצמו.

רכבת הפרוורים
y מומלץ ל… נסיעות מפלאסה 
דה קטלוניה לאזורים מרוחקים 

כמו טיּבידאּבֹו, סאִרָיה 
וֶּפדראלֶּבס.

§   ;FGC( רכבת הפרוורים
www fgc net( נוסעת למספר 
יעדים שמחוץ לרשת המטרו. 
שעות השירות דומות לאלה 
של המטרו, וכרטיס לנסיעה 

אחת עולה 15 €2 

רכבת כבלים
y מומלץ ל… נסיעה לרובע 

מֹונז’ּואיק ובתוכו.
רכבלים מקשרים בין   §

ָּברֶסלֹוֶנָטה וּפֹוּבֶלה ֶסק לבין 
מֹונז’ּואיק.

הרכבל ֶטֶלֶפריקֹו ֶדל   §
www  ;80 ’ּפּוֶארטֹו )מפה עמ
 ;telefericodebarcelona com
 €11/16.50 ;Passeig Escullera

 h ;הלוך ושוב/בכיוון אחד
מרץ-אוק’ 11:00-19:00, 

 ,39 ,17 g ;17:30 נוב’-פבר’ עד
Barceloneta m ,64( מקשר 

 Torre de Sant בין התחנות
Sebastià )ָלה ָּברֶסלֹוֶנָטה( 
לבין Miramar )מֹונז’ּואיק(.

רכבת כבלים מטפסת 
מתחנת המטרו Paral·lel אל 
Estació Parc Montjuïc, וכל 

הכרטיסים של המטרו 
תקפים גם כאן.

ֶטֶלֶפריק ֶדה מֹונז’ּואיק 
www telefericdemontjuic (

 ;Av de Miramar 30 ;cat
€8/6.20 לילד/למבוגר בכיוון 

אחד; h יוני-ספט’ 
10:00-21:00, אוק’-מאי עד 

g ;19:00 55, 150( מקשר בין 
Estació Parc Montjuïc לבין 
קסטל ֶדה מֹונז’ּואיק שבראש 

הגבעה.

מטרו
y מומלץ ל…המטרו של מדריד 

הוא הבחירה הטובה ביותר 
ברוב המקרים, בזכות רשת 

ענפה של קווים ותחנות בכל 
העיר, למעט מֹונז’ּואיק וסאִרָיה.

ברשת המטרו, שמנהלת   §
רשות התחבורה של 

93-298- % ;TMB( ברצלונה
www tmb net ;70-00(, יש 

שבעה קווים המסומנים 
בצבעים שונים.

כרטיס לנסיעה בודדת   §
)לא משנה כמה פעמים 

תחליפו קווים( עולה 15 €2, 
ואפשר לקנותו בכל תחנות 

המטרו.

כדי לחסוך כסף, קנו   §
קארֶנה של עשר נסיעות 

)T-10; 30 €10( שכל אחת 
מהן תקפה למשך שעה ורבע 
במטרו, באוטובוס או ברכבות 

הפרוורים.

רכבות המטרו נוסעות   §
בימים א’-ה’ מ־5:00 עד 

חצות, ביום ו’ עד 2:00 
ובשבת כל הלילה.

מונית
y מומלץ ל... נסיעה קצרה 

בעיר מחוץ לשעות העומס, וכן 
בשעות הלילה המאוחרות.

תעריפי המוניות סבירים   §
ומוצגים בצד הפנימי של 

חלונות הנוסעים.

הזמינו מונית בטלפון, או   §
נופפו לה ברחוב. כמה 

מתחנות המוניות המובילות 
 %( Fonotaxi בעיר הן

 Radio Taxi-93-300-11-00( ו
 ;93-303-30-33 %( 033

 )http://radiotaxi033 com

ההגעה לעיר
y קבלו טיפ לדרך הנוחה 

ביותר להגיע למלונכם, ראו 
עמ’ 17 

נמל־התעופה 
ֶאל ּפראט

 Aeroport del( נמל־התעופה
www  ;902-404704 % ;Prat

aena es( מרוחק רק 17 ק”מ 
מדרום־מערב לפלאסה ֶדה 

קטלוניה. יש בו שני מסופים 
עיקריים: מסוף T1 החדש 

ומסוף T2 הישן יותר, 
המחולק אף הוא לשלושה 
מסופים )B ,A ו-C(. לשכת 

 h( המידע לתיירים
8:30-20:30( נמצאת בקומת 

הקרקע של מסוף B2. לשכות 
מידע נוספות בקומת הקרקע 

 T1 2 ובמסוףA של מסוף
פתוחות אף הן באותן שעות.

 ;902-100104 %( A1 ָאֶארֹוּבּוס
 ;www aerobusbcn com

€5.90/10.20 הלוך ושוב/בכיוון 
אחד; h 6:00-1:00( נוסע כל 
חמש עד עשר דקות מנמל־

התעופה לפלאסה ֶדה 
קטלוניה )30-40 דקות, תלוי 

בתנועה( דרך פלאסה 
 Gran Via de les ,ֶאסּפאנָיה

 Plaça de-ו Corts Catalanes
la Universitat, כל 5-10 
דקות בשעות 6:10-1:05 

רכבת R2 Nord )50 €4 בכיוון 
אחד; בשעות 5:42-23:38( 

נוסעת כל חצי שעה מנמל־
התעופה, דרך מספר תחנות, 
אל תחנת הרכבת המרכזית 

ֶאסטאסיֹו ֶדה סאנץ )20 
דקות( ואל ּפאֵסייג’ ֶדה 
גראסָיה )25-30 דקות( 
שבמרכז העיר. תחנת 

הרכבת שבנמל־התעופה 
נמצאת במרחק חמש דקות 

 T2 הליכה ממסוף

הנסיעה במונית למרכז העיר 
)כחצי שעה, תלוי בתנועה( 

עולה €25-30 

נמל־התעופה 
ז’ירֹוָנה־קֹוסָטה 

ּבראָבה
 Aeroport de( נמל־התעופה
www  ;Girona–Costa Brava

girona-airport net( נמצא 12 
ק”מ מדרום לז’ירֹוָנה ו־92 

ק”מ מצפון־מזרח לברצלונה. 
יש כאן לשכת מידע לתיירים, 

כספומטים ודלפק אבדות 
ומציאות בקומת הקרקע.

902- %( Sagalés חברת
 )www sagales com ;130014
 Barcelona מפעילה את קו

www barcelonabus ( Bus
com( שנוסע בין נמל־

התעופה ז’ירֹוָנה־קֹוסָטה 
ּבראָבה לתחנת האוטובוסים 
ֶאסטאסיֹו ֶדל נֹורד בברצלונה 
 €16/25 ;Estació del Nord(

הלוך ושוב/בכיוון אחד, 75 
דקות(.

נמל־התעופה ֶראּוס
נמל־התעופה )% -902

www aena es ;404704( נמצא 
13 ק”מ ממערב לָטראגֹוָנה 

ו־108 ק”מ מדרום־מערב 
לברצלונה. באולם הנוסעים 

הראשי יש לשכת מידע 
לתיירים ודלפק אבדות 

ומציאות.

Hispano- אוטובוסי
93-339-73- %( Igualadina

 ;www igualadina com ;29
 Estació m ;Carrer de Viriat

Sants( נוסעים בין נמל־
התעופה ֶראּוס לתחנת 

האוטובוסים של ֶאסטאסיֹו 
ֶדה סאנץ בסמוך לכל 

המראה ונחיתה )90 דקות, 
€16 בכיוון אחד, שעה וחצי(.

תחבורה

אופניים
y מומלץ ל... רכיבה עם נוף 

לשפת הים.
בברצלונה מעל 180 ק”מ   §

של שבילי אופניים.

השביל שלאורך קו החוף   §
נמתח מצפון־מזרח 

לָּברֶסלֹוֶנָטה עד ֹּפורט 
 Riu אֹולימּפיק ומשם אל

 Besòs

יש בעיר שלל חנויות   §
להשכרת אופניים, במיוחד 
בּבארי גֹותיק ובָלה ריֶּבָרה. 
שימו לב: תחנות ההשכרה 

של Bicing מיועדות לתושבי 
ברצלונה בלבד.

אפשר להעלות את   §
האופניים למטרו בימים ב’-ו’ 

)למעט שעות השיא, 

תחבורה 181  180
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פארק
גּוֶאל

לָה ָסגראָדה
פאמילי�ה

לָה
ֶּפד��ה

קאָסה
ּבאליֹו

לָה
ראמּבלָה

ֶמרקאט
ֶדה לָה ּבֹוֶק�י�ה

המוזיאון הלאומי
לאמנות של קטלוניה

קרן
ז'ֹוָאן מירֹו

מוזיאון
פיקאסו

בזיליקה ֶדה סנטה מריה
ֶדל מאר

לָה קתדרל

קאמּפ נֹואּו
וחוויית קאמּפ נֹואּו

מצדיק נסיעה

E מוקדי־עניין עיקריים
לָה ָסגראָדה פאמיליָה (עמ' 108)

פארק גּוֶאל (עמ' 114)

מצדיק נסיעה

l אצל המקומיים
חיי הכפר בגארִסיָה

(עמ' 112)

קאמּפ נֹואּו, ּפֶדראלּבֶס
וסא�יָה (עמ' 134)

ביתו של מועדון הכדורגל
ברצלונה, מנזר מהמאה
הארבע־עשרה, וסא�יָה,

הכפר היפה יותר בברצלונה.

E מוקד־עניין עיקרי
קאמּפ נֹואּו

וחוויית קאמּפ נֹואּו

ֶאל ראבאל (עמ' 44)

ברובע הנמל לשעבר יש
שוק מופלא, ברים ומסעדות,

גלריות נפלאות לאמנות
וגם קשר מפתיע לגאודי.

E מוקד־עניין עיקרי
ֶמרקאט ֶדה לָה ּבֹוֶק�יָה

ּבָרֶסלֹונֶָטה והחופים
(עמ' 76)

ברצלונה של פעם, כולל
תרבות דייגים בת מאות

שנים, ולצידה תרבות חוף
חדשה ונוצצת.

ּפאֵסייג' ֶדה גראסיָה
ול'ֵאישאמּפלֶה

(עמ' 88)

אוצרות המֹוֶדרניסָטה,
מסעדות וברים מצוינים,

וגן־עדן לאוהבי קניות
המתחרה בפאריז.

E מוקדי־עניין עיקריים
לָה ּפֶד��ה

קאָסה ּבאליֹו

מֹונז'ּואיק, ּפֹוּבלֶה ֶסק
וסנט אנטוני (עמ' 116)
על הגבעה יש בית למוזיאונים,

למבצר ולמבנים מימי
האולימפיאדה, שעה שּפֹוּבלֶה

ֶסק וסנט אנטוני הם גן־עדן
לאוהבי אוכל.

E מוקדי־עניין עיקריים
המוזיאון הלאומי לאמנות

של קטלוניה
קרן ז'ֹוָאן מירו

לָה ראמּבלָה וּבארי
גֹותיק (עמ' 22)

הרובע העתיק של ברצלונה
הוא שילוב של השדרה

המפורסמת ורחובות צרים
מימי־הביניים שלאורכם

מבנים מרשימים.

E מוקדי־עניין עיקריים
לָה ראמּבלָה

לָה קתדרל

לָה ריּבֶ�ה ופארק ֶדה
לָה סיּוטאֶדליָה

(עמ' 56)

שוק יוצא־מן־הכלל,
אדריכלות מרהיבה וגם

רובע ֶאל ּבֹורן, מעוז הקּול
בברצלונה.

E מוקדי־עניין עיקריים
מוזיאון פיקאסו

בזיליקה ֶדה סנטה מריה
ֶדל מאר

19 18 

ברצלונה
חלוקה לאזורים

לגלות את העיר האמיתית

ברצלונה
אצל המקומיים

אצל המקומיים 13 12 

ּפלאָז'ה ֶדה ָלה ָּברֶסלֹוֶנָטה )עמ' 79(
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אווירת העיירה הקטנה 
בגראסָיה )עמ' 112(

W כיכרות של פעם
W שווקים וברים

שכונת גראסָיה אמנם גובלת 
במרכז העיר, אך נדמה שהיא 
מרוחקת ממנו כמרחק מזרח 

ממערב. יש כאן סמטאות 
צרות, כיכרות שלוות ואווירה 

שכונתית מאוד, שתורמות 
יחדיו לצביון הכפרי של 

המקום. בגראסָיה תגלו מזיגה 
נפלאה של ישן וחדש, 

משווקים, ברים ומסעדות 
באווירה של פעם ועד לגל 

חדש של בוטיקי מעצבים וברי 
טאפאס יצירתיים. האווירה 

כאן רבגונית וייחודית — בדיוק 
כמו שהמקומיים אוהבים.

חיי לילה בסנט אנטוני 
ובּפֹוּבֶלה ֶסק )עמ' 124(

W שולחנות בחוץ
W טאפאס

למרגלות ההר במֹונטז'ּואיק 
משתרעת שכונת ּפֹוּבֶלה ֶסק, 

וסמטאות המדרחוב שלה 
רצופות ברי טאפאס ומאורות 

שתייה בוהמייניות. חיי הלילה 
תוססים לא פחות בסנט 

 Av אנטוני, מעברה האחר של
del Paral·lel, בזכות בתי־

קפה עם שולחנות בחוץ וברי 
טאפאס יצירתיים.

יום א' בּבארי גֹותיק 
)עמ' 30(

W שווקים מקומיים
W ריקודי עם

בכל יום א' משתלטים 
המקומיים מחדש על הרובע 

)ּבאריֹו, barrio( התיירותי 
ביותר בעיר. בקרו גם אתם 

במיסה בכנסייה מהמאה 
הארבע־עשרה שבה נעצר 

גאודי בידי המשטרה, ולאחר 
מכן טיילו בשווקים מסורתיים, 
בקרו בסמלי הזהות הקטלאנית 

ושבו לאכול במסעדות 
המקומיות הוותיקות.

להתהולל בֶאל ראבאל 
)עמ' 48(

W מעוזי המסורת
W רחובות המוניים

ֶאל ראבאל הוא הרובע המגוון 
ביותר בברצלונה — שילוב של 
סגנון ושל עממיות מחוספסת, 
כמו זו שאפיינה מאז ומתמיד 

ערי נמל סואנות. מהאלגנטי 
ועד הבוהמייני, הביקור כאן 

הוא מסע בין תרבויות 
ותרבויות של התרסה, כולל 

מספר תחנות ביניים קלאסיות 
שלא נס ליחן.

טאפאס וברים בֶאל ּבֹורן 
)עמ' 64(

W ברי טאפאס
W חיי לילה

האוכל לצורותיו תופס מקום 
מרכזי בחיי המקומיים, וֶאל 

ּבֹורן — פקעת דחוסה של 
רחובות מימי־הביניים בקצה 
הדרומי של ָלה ריֶּבָרה — הוא 

אחד הרבעים המפתים 
)והיפים( ביותר בעיר לארוחה 

של טאפאס ומשקאות.

הים ומאכליו )עמ' 78(
W מסעדות דגים
W חופים

ברובע הדייגים ָלה ָּברֶסלֹוֶנָטה, 

מעוז ותיק של ברים הומים 
ומסעדות דגים באווירה של 

פעם, נצמדים בקנאות למסורת, 
אך על החופים ועל המרינות 
שבקרבת מקום השתלטה זה 

מכבר ברצלונה החדשה 
והנוצצת — ונדמה ששני 

עולמות שונים בתכלית דרים 
כאן בכפיפה אחת.

סיבוב קניות בקוואדראט 
ד'אֹור )עמ' 94(

W בוטיקי מעצבים
W מעדניות

בּפאֵסייג' ֶדה גראסָיה, מרחובות 
הקניות המפוארים באירופה, 
מתחרים על תשומת הלב כל 

השמות הגדולים בעולם 
האופנה. אבל ההברקה 

האמיתית בל'ֵאישאמּפֶלה היא 
תרבות הצריכה הייחודית, 

המציבה בראש הפירמידה את 
השמות המקומיים באופנה, 

בעיצוב ובמעדנים.

כדי לחוות את ברצלונה האמיתית ולא רק לסמן שביקרתם באתרים החשובים, בואו 
לראות איך חיים המקומיים — בברי הטאפאס המסורתיים, בשווקי הפשפשים, בריקודי 

העם הקטלאניים ובמאורות השתייה השכונתיות שלא השתנו זה עשרות שנים.
עוד מקומות נפלאים 

שאהובים על המקומיים: 

בתי־קפה של ּבארי גֹותיק 
)עמ' 40(

ָאנטיק אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה 
סנטה קֶראּו )עמ' 51(

ברים על החוף )עמ' 86(

פארק ֶדה ָלה סיּוטאֶדלָיה 
)עמ' 68(

Speakeasy )עמ' 102(

פילמֹוֶטָקה ֶדה קטלוניה 
)עמ' 55(

Passadís del Pep )עמ' 70(

Carrer de Blai )עמ' 132(

סארָיה )עמ' 139(

 Aire de Barcelona
)עמ' 74(

Can Culleretes המסעדה 
הוותיקה בעיר, ובה מבחר 
מנות מסורתיות בו תמצאו 

תמורה טובה לכספכם 
)עמ' 31(.

המיטב במאכלי־ים
Passadís del Pep סוד 

מקומי שמור: כאן תמצאו את 
מאכלי־הים הטריים ביותר 

בברצלונה )עמ' 70(.

La Cova Fumada מסעדה 
פשוטה וסואנת בָּברֶסלֹוֶנָטה, 

המתמחה בצלחות קטנות של 
מאכלי־ים נהדרים )עמ' 79(.

Barraca ָּפֶאָייה מעוררת 
תיאבון ועוד שלל מנות אורז, 

במסעדה פופולרית מאוד 
לשפת הים )עמ' 86(.

Can Maño מסעדה צנועה 
למראה, ובה מאכלי־ים 

מצוינים במחיר שווה לכל 
נפש )עמ' 86(.

המיטב בגל החדש
Disfrutar תוספת חדשה 

ואוונגרדית שהפכה חיש קל 
לאחת המדוברות בעיר 

)עמ' 104(.

Cinc Sentits מעבדה לבישול 
יצירתי, שזכתה בכוכב מישלן 

)עמ' 104(.

Pla תפאורה באווירה של 
פעם, ושילובי טעמים 

חדשניים ששורשיהם במטבח 
המקומי והמסורתי )עמ' 38(.

Tickets המסעדה המהוללת 
של אלברט ָאדִרָיה, והמקום 

המוביל ליהנות בו מהמטבח 
הספרדי החדש )עמ' 132(.

המיטב באוכל 
צמחוני

Flax & Kale סלטים 
צבעוניים וטעימים, וגישה 

יצירתית מאוד לאוכל צמחוני 
)עמ' 52(.

Rasoterra אוכל צמחוני 
יצירתי, ומגוון רחב של 

השפעות אירופיות 
ואוריינטליות )עמ' 36(.

Amaltea מסעדה אהובה 
ונטולת בשר בל'ֵאישאמּפֶלה 

)עמ' 101(.

המיטב במטבח 
הבינלאומי

Koy Shunka שבו לאכול ליד 
הבר הארוך, וצפו באּומני 

הסושי שרוקחים כאן נגיסות 
קטנות של שלמות )עמ' 38(.

El Atril תפריט בהשראה 
אוסטרלית )כולל פילה קנגרו( 

ושולחנות בחוץ )עמ' 70(.

Bangkok Cafe המסעדה 
הטובה ביותר בברצלונה 

לאוכל דרום־מזרח אסיאתי 
)עמ' 141(.

Casa Delfín אוכל ים־תיכוני 
נפלא באווירה נעימה 

)עמ' 71(.

המיטב במנות קינוח
Foix De Sarrià במגדנייה זו 

מוכרים עוגות נהדרות ומיני 
תופינים עוד מ־1886 

)עמ' 140(.

Caelum מתוק ומושלם 
בבית־הקפה הנעים, או 

באווירת ימי־הביניים למטה 
)עמ' 40(.

המיטב במטבח 
הקטלאני המסורתי
Cafè de l'Acadèmia אוכל 

גורמה קטלאני באווירה 
הקסומה של ּבארי גֹותיק 

)עמ' 36(.

Suculent אוכל מסורתי 
ואיכותי של השף הכוכב 
קרֶלס ָאֶּבליָאן )עמ' 53(.

Mam i Teca אוכל קטלאני 
טעים ועשוי כהלכה בֶאל 

ראבאל )עמ' 52(.

Casa Calvet סעודה בלתי־
נשכחת במבנה שתכנן גאודי 

)עמ' 104(.

Vivanda אוכל קטלאני מצוין, 
וגם גינה לכל עונה )עמ' 140(.

Vinateria del Call תפאורה 
רומנטית מימי־הביניים, 
המשלימה היטב מנות 

מסורתיות ומפתות )עמ' 35(.

ברצלונה היא מהבירות הקולינריות של אירופה, וכמעט 
בכל פינה בעיר יש מסעדות ברמה הגבוהה ביותר. 

ברובן תמצאו אוכל קטלאני מסורתי, אך יש גם 
מסעדות־מעצבים חדשניות ויצירתיות, או כאלה 

המוקדשות למטבחים מקומיים משאר מחוזות ספרד.

הגל הקטלאני החדש
שפים אוונגרדיים הפכו את קטלוניה לשם דבר בעולם 
כולו בזכות 'מעבדות' האוכל שלהם, המחויבות העזה 

שלהם לאמנות האוכל והגרסאות המטורפות שיצרו לאוכל 
המקומי והמסורתי. המטבח העילי מפורק ונבנה מחדש, 

ושפים הופכים נוזל לקצף, יוצרים 'גלידה' ממתכונים 
קלאסיים, מקפיאים אוכל בהקפאה יבשה כדי ליצור אבקה 
מרוכזת, ומשתמשים בתהליכים חדשניים כמו ספריפיקציה 

)יצירת כדורים( כדי ליצור אוכל שהוא גם יצירת אמנות.

מטבח קטלאני מסורתי
האוכל הקטלאני המסורתי מבוסס על דגת הים התיכון — 
דגים, דיונונים, פראונים, צדפות — וכן על תוצרת טרייה 
כמו בשר חזיר, ארנבת ובשר ציד, שמן זית והרבה מאוד 

שום. עם המנות הקלאסיות אפשר למנות גם צירופים 
יוצאי־דופן כמו דיונונים עם חומוס, בשר חזיר מעושן 
עם קוויאר, ארנבת עם פראונים או אווז ברוטב אגסים.

מאכלי־ים
לא חסרות בעיר מסעדות המתמחות בדגים ובמאכלי־

ים, וזה גם לא ממש מפתיע שָּברֶסלֹוֶנָטה, הסמוכה לקו 
החוף, עמוסה מסעדות דגים מכל הסוגים — כך שתוכלו 

ליהנות כאן מָּפֶאָייה נפלאה או מדג טרי בגריל. כמה 
מהמנות הקלאסיות בתחום זה הן: ָארֹוס ָא ָלה ָמריֶנָרה 

)arròs a la marinera; אורז ומאכלי־ים(, פיֶדאּוָאה 
)fideuà; מעין ָּפֶאָייה, העשויה מאיטריות ורמיֶצ'לי(, סּוֶקה 

)suquet; תבשיל דגים( וּבֹוליָאֶּבָסה ֶדה ֶּפש ִאי ָמריסק 
)bollabessa de peix i marisc; מרק דגים ומאכלי־ים(.
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מצדיק נסיעה

 Can Recasens נמצאת מסעדת ,Poblenou-מצפון־מערב לָלה ָּברֶסלֹוֶנָטה, ב
)% Rambla del Poblenou 102 ;93-300-81-23; עיקריות: h ;€7-15 ב'-שבת 

21:00-1:00, שבת Poblenou m ;13:00-16:00(, ובה מבוך של חללים אינטימיים, 
מעוטרים בציורי שמן ובמחרוזות של נורות. האוכל כאן יוצא־מן־הכלל, ובתפריט 

יש מבחר סלטים, פונדו, מיני בשר מעושן, גבינות וכריכים פתוחים, עמוסים מכל 
טוב: פטריות יער וגבינת ּברי, או ירקות בגריל )escalivada( וגבינת גרוייר.

מסעדות
המיטב

150 המיטב  מסעדות 151

יום שני של חג הפסחא סוף 
מרץ/אפריל

1 במאי 1 במאי

דיליּוְנס ֶדה ּפאסקּוָאה 
 Dilluns de Pasqua( גראנֶדה

Grande; יום אחרי 
ֶּפנטאקֹוסט( מאי/יוני

יום יוחנן המטביל 24 ביוני

חג העליה 15 באוגוסט

החג הלאומי של קטלוניה 
11 בספטמבר

 Festes( ֶפסֶטס ֶדה ָלה ֶמרֶסה
de la Mercè( 24 בספטמבר

החג הלאומי של ספרד 
12 באוקטובר

יום כל הקדושים 1 בנובמבר

יום החוקה 6 בדצמבר

חג ההתעברות בלא חטא 
8 בדצמבר

חג המולד 25 בדצמבר

יום סטפנוס הקדוש 
26 בדצמבר

בטיחות
כייסות וגניבה מתיירים הן 

בעיות מוכרות בברצלונה, אף 
מרבית המבקרים בעיר לא 

ייתקלו בבעיות מיוחדות. 
פקחו עיניים ברכבות לנמל־

התעופה וממנו, במטרו 
)בייחוד בתחנות שבאזורי 

התיירות ההומים( ולאורך ָלה 
ראמּבָלה.

טלפון

טלפונים ניידים

מידע מעודכן על שימוש   §
בטלפונים ניידים בחו"ל ראו 

www haolam co il/ באתר
 info/cell

כרטיס SIM מקומי עשוי   §
להיות שימושי מאוד.

קידומות

קידומת המדינה % 34
קידומת בינלאומית % 00

בתי־שימוש
יש מעט מאוד בתי־שימוש 
ציבוריים בברצלונה; בעת 
הצורך, היכנסו לבתי־קפה 

ולברים, אך בררו לפני 
שתתיישבו להזמין משקה או 

אוכל, שאכן יש במקום 
שירותים.

לשכות מידע לתיירים
ללשכת המידע לתיירים של 

 Turisme de( ברצלונה
www  ;Barcelona

barcelonaturisme com( יש 
סניפים בכל רחבי העיר:

משרד ראשי )מפה עמ’ 50; 
 Plaça de ;93-285-38-34 %

 ;9:30-21:30 h ;Catalunya 17
)Catalunya m

ּבארי גֹותיק )מפה עמ’ 32; % 
 Carrer de la ;93-285-38-32

h ;Ciutat 2 ב’-ו’ 8:30-20:30, 
שבת 9:00-19:00, א’ וחגים 

)Jaume I m ;9:00-14:00

שימושון
שעות פתיחה

y קבלו טיפ החנויות הקטנות 
בברצלונה נסגרות לסייסטה 

ארוכה, בדרך כלל בשעות 
14:00-16:30 או עד 17:00 

בנקים ב’-ו’ 8:30-14:00; 
בסניפים אחדים גם ה’ 

16:00-19:00 ושבת 
 9:00-13:00

דואר מרכזי ב’-ו’ 8:30-21:30, 
שבת 8:30-14:00 

מסעדות צהריים 
13:00-16:00, ערב מ־20:00 

עד חצות.

חנויות 10:00-14:00 
ו־16:30-19:30 או 

 17:00-20:00

כרטיסים מוזלים
y קבלו טיפ עסקה משתלמת 

במיוחד לשוחרי תרבות היא 
Articket BCN )עמ’ 52(, כרטיס 

שיעניק לכם כניסה חופשית 
לשישה מוזיאונים תמורת €30 

כרטיסי ההנחה שלהלן 
)למעט כרטיס סטודנט( 
נמכרים בלשכות המידע 

לתיירים:

ָארֶקאֹו טיֶקט 
)ArqueoTicket; €13 לאדם( 

מקנה כניסה לחמישה 
מוזיאונים )המוזיאון הימי, 

המוזיאון לתולדות ברצלונה, 
מוזיאון קטלוניה 

לארכיאולוגיה, המוזיאון 
המצרי ומוזיאון ּבארּבֶייה־

מיֶלר לאמנות אינדיאנית(.

 Barcelona( ברצלונה קארד
www barcelonacard  ;Card

com; €35/45/60 לחמישה/
לשלושה ימים/ליומיים( מקנה 

נסיעה חופשית בתחבורה 
הציבורית בתוך העיר )ו־20 

אחוז הנחה באוטובוס לנמל־
התעופה וממנו( וכניסה חינם 

או בהנחה )עד 30 אחוז( 
לאתרים רבים. הכרטיס זול 
במיוחד בקנייה ברשת, ויש 

גם כרטיסים מוזלים לילדים.

 Ruta( רּוָטה ֶדל מֹוֶדרניסֶמה
del Modernisme( הנחות 

באתרים הקשורים לאסכולת 
המֹוֶדרניסָטה.

כרטיס סטודנט מקנה הנחה 
עד 50 אחוז באתרים רבים.

חשמל

במקרה חירום
אמבולנס % 061

מספר החירום של האיחוד 
האירופי % 112

מכבי־אש % 085

משטרה )מֹוסֹוס 
 Mossos ,ד’ֶאסקוואדָרה

088 % )d’Esquadra

כסף
המטבע המקומי הוא האירו 
)€(, המחולק למאה סנטים.

כספומטים לא חסרים 
כספומטים ברחבי העיר; 

ברוב המקרים תשלמו עמלה 
על משיכת מזומנים בחו”ל.

מזומן בבנקים תקבלו את 
שערי החליפין הטובים ביותר; 

לשם החלפת כסף, הצטיידו 
בדרכון.

כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב 
מכובדים ברוב המלונות, 

המסעדות והחנויות. ייתכן 
שתידרשו להציג דרכון.

חגים
חנויות רבות סגורות, 
ובאתרים רבים שעות 
הפתיחה מצומצמות 

בתאריכים הבאים:

ראש השנה החדשה 
1 בינואר

חג ההתגלות 6 בינואר

יום שישי הטוב סוף מרץ/
אפריל

220V/230V/50Hz

עשו ואל תעשו

אוכל ומשקאות המלצרים לא יצפו מכם להודות להם 
כל פעם שהם מביאים לכם משהו, אך במסעדות 

ובברים המעונבים פחות יצפו מכם לשמור את הסכו”ם 
שקיבלתם בין המנות.

מדרגות נעות היצמדו תמיד לימין כדי לתת לממהרים 
לעבור, במיוחד במטרו.

ברכות הקטלאנים, כמו שאר הספרדים, מברכים מכרים 
וזרים בנשיקה על שתי הלחיים, אף כי שני גברים יעשו 
זאת לעתים נדירות בלבד. אנשים זרים פטורים מהנוהג 

הזה.

ביקור בכנסיות ביקור בזמן המיסה או בזמן כל תפילה 
אחרת נחשב גילוי של חוסר כבוד. הצילום בזמן 

התפילה אסור.

תחבורה 183  182

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות במדריך
והבילויים המומלצים שלנו:

  אתרים
  אוכל

  שתייה
  בילוי

  קניות

מספרים מקלים את מציאת האתרים 
במפות:

הסמלים הבאים יספקו לכם מידע חשוב 
על האתרים ועל בתי־העסק במדריך:

%  מספרי טלפון

h  שעות פתיחה

p  חניה

n  אסור לעשן

i  גישת אינטרנט

W  אינטרנט אלחוטי

v  מנות לצמחונים

E  תפריט באנגלית

c  מתאים לילדים

P  מתאים לחיות 
מחמד

g  אוטובוס

f  מעבורת

m  מטרו

j  רכבל

d  רכבת
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www. ;ממולאת בקצפת ומצופה קרמל
 51 rue ;בצרפתית בלבד ,stohrer.fr

2e ,Montorgueil; מנה: €11.50-14.90;
Étienne Marcel  m  ;7:30-20:30  h או 

.(Sentier

צרפתי €€€  L'Escargot
G4 ,56 'מפה עמ Y 21

שבלול ענק ומוזהב מקשט את חזיתו 
הירוקה של המוסד הפאריזאי הוותיק. כפי 
שניתן להבין מהשם, שבלולים מככבים גם 

בתפריט, לצד רגלי צפרדעים, סטייק 
שאטֹוּבריאן ברוטב ֵּבָארֶנז, אברים פנימיים 

ולובסטר המוגש בוער (פלאמֶּבה). עם 
אורחי העבר הידועים נמנו בין השאר 
הסופר מרסל ּפרּוסט וכוכבי הוליווד 

האמפרי בוגארט ולורן באקאל 
 38 rue ;01-42-36-33-51 x)

1er ,Montorgueil; תפריט: €80-150;
h א'-ו' לארוחת צהריים, מדי יום לארוחת 

.(Les Halles  m ;ערב

לשתות
בר  Harry's New York Bar

C2 ,56 'מפה עמ À 22
הבר היפהפה וספון־המהגוני העניק לעולם 

את הבלאדי מרי, כך לפחות מספרים; 
המשקה הידוע הוגש כאן לראשונה ב־1921, 

בעקבות המצאתו של מיץ העגבניות 
המשומר (כאן הומצא גם קוקטייל 'הלגונה 

הכחולה' ב־1960, אבל נסלח לכם אם לא 
ידעתם). במרתף ניתן להאזין לצלילי ג'אז 

 ;2e ,5 rue Daunou ;www.harrys-bar.fr)
 h א'-ה' 12:00-2:00, ו' ושבת עד 3:00, 

הפיאנו בר: ג'-ה' 22:00-2:00, ו' ושבת עד 
.(Opéra  m ;3:00

בר בר המינגוויי 

C2 ,56 'מפה עמ À 23

האגדה מספרת שהמינגוויי בכבודו 
ובעצמו השתתף במלחמת העולם השנייה 

בשחרורו של הבר ספון־העץ ומרופד העור 
(Bar Hemingway), כשהוא מנופף 

במכונת ירייה. כיום מקושט הבר הזה 
שבמלון ריץ בצילומים שצילם הסופר 

הנודע, ומגישים בו את המרטיני הכי טוב 
www.) בעיר. מומלץ לדפוק הופעה
 15 place ,מלון ריץ ;ritzparis.com

  ;18:30-2:00  h  ;1er ,Vendôme
.(Madeleine או Concorde m

בית־תה אנֶז'לינה 

C3 ,56 'מפה עמ À 24

בית־התה היפהפה (Angelina) מ־1903, 
מאחורי אכסדרת העמודים של רּו ֶדה 

ריבֹולי, מפורסם כל כך בשוקו החם והסמיך 
שמוגש בו (עם קערית של קצפת), עד 

www.) שבחוץ משתרכים תורים ארוכים
angelina-paris.fr, בצרפתית בלבד; 226 
h ;1er ,rue de Rivoli ב'-ו' 7:30-19:00, 

.(Tuileries  m ;8:30שבת וא'  מ־

בר יין  Verjus
E3 ,56 'מפה עמ À 25

הצמד שמנהל את בר היין החדש מגיש 
כאן אוכל מתוחכם, ועד שתגיעו לפאריז 
אמור לפתוח גם מסעדה סמוכה. מומלץ 

www.) לעקוב אחר ההתפתחויות
 47 rue de ;verjusparis.com

h ;1er ,Montpensier ב'-שבת 
.(Tuileries  m ;18:00-23:00

  63לשתות
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מדריך לונדון 
של לונלי פלנט

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
נועדו להכניס אתכם ישר ללבה של 

העיר.
הם כוללים את כל האתרים שאסור 

להחמיץ, לצד טיפים שיהפכו את 
הביקור לבלתי־נשכח. כדי להקל על 

ההתמצאות חילקנו את ברצלונה 
לאזורים והוספנו מפות ברורות, 
שיעזרו לכם למצוא את דרככם 

ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 
למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את הדברים טובים ביותר 

בעיר: מסלולי הליכה, מסעדות, חיי 
לילה, חנויות ועוד. רוצים להשתלב 

בסביבה? תת־הפרק אצל המקומיים 
יביא אתכם למקומות החמים ביותר, 

שם תוכלו לחוות את ברצלונה 
האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה לביקורים קצרים, 
מידע על אמצעי התחבורה וכמה 

טיפ לתת לברמן שמוזג לכם משקה 
בסוף היום.

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
יבטיחו לכם חוויה מהנה ומוצלחת.

ההתחייבות שלנו
אתם יכולים לסמוך על המידע 

במדריכים שלנו: כותבי לונלי פלנט 
שבים ומבקרים במקומות הכלולים 

במדריך לקראת כל מהדורה חדשה. 
אתם יכולים להיות בטוחים כי 

הסיקור שלנו נטול פניות: אנחנו לא 
מקבלים טובות הנאה בתמורה 

לסיקור חיובי.

סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
תרצו לעשות ואיך

מדריך 
ברצלונה

האתרים והפעילויות 
המומלצים, שכונה 

אחר שכונה 

המיטב 
של ברצלונה
האתרים הטובים 

ביותר בעיר, 
ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

חשוב לדעת
 מידע חיוני 

לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

ואיפה

עיקר האתרים
מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

אצל המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של ברצלונה
חוויות בלתי נשכחות

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה
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שתייה יצירתיות. בירתה העתיקה של קטלוניה היא גם אוצר בלום של 

אתרים היסטוריים ושל שכיות אמנות, מעתיקות רומיות ועד גלריות 
עשירות ביצירות של פיקאסו. קתדרלות גותיות נישאות, האווירה הלוהטת 

במשחקים של ּבארָסה, וברי קוקטיילים בשעות הקטנות של הלילה — אלו 
רק כמה מהחוויות הרבות שמזמנת ברצלונה.
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פארק גּוֶאל 
)עמ' 114(

דמיונו של גאודי לא ידע 
גבולות כשתכנן את הפארק, 
הלקוח — כך נדמה — מעולם 

הפנטזיה הילדותי, וכולו גדוש 
מבנים משונים ודמויות 
מגודלות של בעלי־חיים.

ָלה קתדרל )עמ' 28(
הקתדרלה של ברצלונה ניצבת 

זה מאות שנים כעדה אילמת 
וקודרת לתולדות העיר. המבנה 

האדיר, שיופיו ייחודי ורב־
רושם, מתנשא מעל חצר 
פנימית נאה, המאוכלסת 

באווזים.

ָלה ראמּבָלה 
)עמ' 24(

אין הרבה שדרות כמו זו, 
שחוצה את ברצלונה העתיקה 

עד לחוף הים התיכון. ָלה 
ראמּבָלה היא בד ציור, מסלול 
דוגמנות ובמה תיאטרלית גם 

יחד.

ָלה ָסגראָדה פאמילָיה )עמ' 108(
יצירת המופת של המודרניזם הקטלאני שיצר גאודי היא בית־תפילה ובה בעת גם מקדש 

לחדשנות אדריכלית. כנסיית ‘המשפחה הקדושה' קודשה לאחרונה כבית־תפילה, אבל היתה 
ועודנה יצירה בלתי־גמורה.
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המוזיאון הלאומי לאמנות 
של קטלוניה )עמ' 118(

במוזיאון המוביל לאמנות בברצלונה 
מוצגים זה לצד זה גדולי האמנים 

הוונציאניים מתקופת הרנסאנס, אוצרות 
רומאנסקיים מאזור הפירנאים ואמנות 

קטלאנית.

ָלה ֶּפדֶרָרה )עמ' 90(
הפרויקט הלא-דתי האחרון של גאודי הוא 
יצירת מופת אדריכלית שהפכה לאמנות. 
בית־הדירות היפהפה בסגנון מֹוֶדרניסָטה 

עשיר בפרטים מופלאים, שמעידים על 
מחשבה רבה, מהידיות שעל הדלתות ועד 

לארובות המזדקרות על הגג כמו זקיפים.

קרן ז'ֹוָאן מירֹו )עמ' 122(
זהו האוסף המקיף ביותר מיצירותיו של 

מירֹו, מבניה האהובים של העיר 
ומעמודי־התווך של האמנות הקטלאנית 

במאה הקודמת.

קאמּפ נֹואּו ומוזיאון ּבארָסה 
)עמ' 136(

בעיר מרובת כנסיות ואזורים מקודשים, אין 
הרבה מקומות שמעוררים יראה דתית כמו 

המגרש של ברצלונה. זהו אחד האיצטדיונים 
המפוארים ביותר בעולם, ומקום עלייה לרגל 

לאוהדי כדורגל באשר הם.

בזיליקה ֶדה סנטה מריה 
ֶדל מאר )עמ' 62(

הכנסייה הגותית הנישאת היא תמצית החן, 
ההרמוניה, הפשטות והסימטריה, ובית־

התפילה המסורתי האהוב עלינו ביותר בכל 
העיר.

קאָסה ּבאליֹו )עמ' 92(
גאודי התעלה על עצמו בבית הדירות 

עתיר־הדמיון הזה, יצירה מרהיבה שכולה 
מרפסות גליות ואריחים צבעוניים, 

המזכירה דרקון, תהלוכה דתית וממלכה 
תת־ימית — והכל בלב השדרה המפוארת 

ביותר בברצלונה.

מוזיאון פיקאסו )עמ' 58(
האוסף הנפלא מיצירותיו המוקדמות של 

פבלו פיקאסו — תיעוד מרשים של החיפוש 
אחר סגנון אישי וייחודי — הוא המתנה 

האלמותית שהעניק האמן לעירו האהובה.

ֶמרקאט ֶדה ָלה ּבֹוֶקִרָיה 
)עמ' 46(

אחד השווקים המרשימים ביותר של 
תוצרת טרייה באירופה כולה הוא גם לב 

התרבות הקולינרית בברצלונה, מקום שבו 
שוכנים תחת גג אחד ברי טאפאס אופנתיים 

ודוכנים לתוצרת הייחודית של קטלוניה.
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 שמות האתרים מודגשים
עמודי המפות בצבע אדום 

א
אדריכלות 72, 103, 

156-157
אוטובוס 181

אופניים 82, 180-181
ָאז'ּונטאֶמנט )בית־

העירייה( 
31 Ajuntament

אזורי חיוג 183
 El Raval ֶאל ראבאל

 ,48 ,144-145 ,44-55
145 ,50

אוכל 52-53  
אתרים 46-47, 51-52  

בילוי 55  
מסלולי הליכה 45,   

48-49
קניות 55  

שתייה 53-55  
תחבורה 45  

אמבולנס 182
אמנות 158-159

ָאנטיק אֹוסּפיטאל ֶדה 
 Antic ָלה סנטה קֶראּו

 Hospital de la
51 Santa Creu

ֶאסגֶלסָיה ֶדה ֶּבטֶלם 
 Església de Betlem

25
ֶאסגֶלסָיה ֶדה סנט ָּפאּו 

 Església ֶדל קאמּפ
 de Sant Pau del

52 Camp

ֶאסגֶלסָיה ֶדה סנטה 
 Església מריה ֶדל ִּפי
 de Santa Maria del

34-35 Pi
ֶאסגֶלסָיה ֶדה סנטס 

ז'ּוסט אי ּפאסטֹור 
 Església de Sants

30 Just i Pastor
אצל המקומיים 14-15

אקלים 178
אשרה 16, 184

אתרי אינטרנט 16, 179

ב
 Barri ּבארי גֹותיק

 ,22-43 Gòtic
 ,30 ,26 ,144-145

145 ,32-33
אוכל 35-36  

אתרים 24-27, 28-29,   
34-35

בילוי 41-42  
מסלולי הליכה 23,   

30-31
קניות 42-43  

שתייה 39-41  
תחבורה 23  

ּבֹורן, מרכז לתרבות 
 Born Centre ולזיכרון

 de Cultura i
68 Memòria

בזיליקה ֶדה סנטה 
מריה ֶדל מאר 

 Basílica de Santa
 ,10 Maria del Mar

62-63

בטיחות 183
בית־מוזיאון גאודי 

 Casa-Museu Gaudí
115

ֶּבלֶייסגּוָארד 
157 Bellesguard
במקרה חירום 182

ברים 170-171, ראו גם 
רשימה נפרדת תחת 
שתייה ותחת שמות 

השכונות
ָּברֶסלֹוֶנָטה 

 ,76-87 Barceloneta
80-81 ,78

אוכל 83-84, 86  
אתרים 82-83  

מסלולי הליכה 77-79  
קניות 87  

שתייה 86-87  
תחבורה 77  

ברצלונה חינם 169
בתי־קפה 172-173

בתי־שימוש 183
בתי־שימוש 183

ג
 Gaudí, גאודי, אנטוני

 ,111 ,103 Antoni
157 ,121

ֶּבלֶייסגּוָארד 157  
ז'ארדינס ֶדל ּפאָלאּו   

ֶּפדראלֶּבס 139
ָלה ָסגראָדה פאמילָיה   

108-111 ,8
ָלה ֶּפדֶרָרה 11, 90-91  

פאֶבליֹונס גּוֶאל 139  
ּפאָלאּו גּוֶאל 51  
פארק גּוֶאל 9,   

114-115
פלאָסה ריאל 27, 34  

קאָסה ּבאליֹו 10,   
92-93

גֹונסאֶלס, ז'ּוליֹו 
121 González, Julio
גותית, אדריכלות 72, 

156
גותית, אמנות 119

גנים 130
גראן ֵתיָאטֶרה ֶדל 

 Gran Teatre ליֶסאּו
26-27 del Liceu

 Gràcia גראסָיה
112 ,112-113

 Gehry, ֶגרי, פרנק
158 ,79 Frank

ד
 Dalí, דאלי, סלבדור
131 ,121 Salvador

ה
הומואים, מטיילים 105, 

175
היסטוריה 85

ז
 Jardí ז'ארדי ּבֹוטאניק

130 Botànic

187

אינדקס
ראו גם אינדקסים נפרדים:

5 אוכל עמ' 190
6 שתייה עמ' 191

3 בילוי עמ' 191
7 קניות עמ' 191



מֹוֶנסטיר ֶדה סנטה 
 Monestir de איזאֶּבל

139 Santa Isabel
מוסיקה 176

מועדון הכדורגל 
ברצלונה, חנות הענק 

 FC Barcelona
137 Megastore

מועדונים 174, ראו 
גם רשימות נפרדות 

תחת שתייה ואוכל
מופעי מוסיקה 49, 176

מזג־האוויר 178
מטבע 16

מטבעות ובולים, שוק 
31

מטרו 181
מיראדֹור ֶדה קֹולֹון 

 Mirador de Colom
27

 Miró, Joan מירו, ז'ֹוָאן
 ,131 ,122-123 ,26

158
מכבי־אש 182

 menú del ֶמנּו ֶדל ִדָיה
38 día

מסלולי הליכה 
 ,147 ,145 ,144-149

149, ראו גם תחת 
שמות השכונות

מסלולים מומלצים 
 ,145 ,144-149 ,14-15

147, 149  ראו 
גם תחת שמות 

השכונות
מסעדות 150-151, ראו 

גם רשימה נפרדת 
תחת אוכל ותחת 

שמות השכונות
מקדש אוגוסטוס 
 Temple Romà

34 d'August

)ה(מרכז לאמנות 
 Centre סנטה מוניקה
 d'Art Santa Mònica

27
)ה(מרכז לתרבות בת־

זמננו בברצלונה 
 Centre de Cultura

 Contemporània de
51 Barcelona

ֶמרקאט ֶדה ָלה ּבֹוֶקִרָיה 
 Mercat de la

 ,26 ,10 Boqueria
46-47

ֶמרקאט ֶדה ָלה 
 Mercat ָּברֶסלֹוֶנָטה
 de la Barceloneta

79
ֶמרקאט ֶדה סנטה 

 Mercat de קתרינה
68 Santa Caterina

משטרה 182
מתחם המֹוֶדרניסָטה 
 Recinte סנטה ָּפאּו

 Modernista de Sant
111 ,98 Pau

נ
נופים 163

נכים, מטיילים 184
נמלי־תעופה 180

ס
 ,134-141 Sarrià סאִרָיה

138
אוכל 140-141  

אתרים 136-137,   
139-140

מסלולי הליכה 135  
שתייה 141  

תחבורה 135  
סכנות ומטרדים 183

 Sant סנט אנטוני
 ,116-133 Antoni

126-127 ,124
אוכל 132-133  

אתרים 118-123,   
128-130

מסלולי הליכה 117,   
124-125

שתייה 133  
תחבורה 117  

ספורט 162
ספרדית 185-186

31 sardana ָסרדאָנה

ע
עיצוב 158-159

עיקר האתרים 8-11, 
 ,18-19 ,14-15 ,12-13

18-19
עלויות 16, 182, 184

פ
פאֶבליֹונס גּוֶאל 

139 Pavellons Güell
 Palau ּפאָלאּו גּוֶאל

51 Güell
ּפאָלאּו ֶדה ָלה ּביֵריָנה 

 Palau de la Virreina
25

ּפאָלאּו ֶדה ָלה 
 Palau de ֶז'ֶנָרליטאט

31 la Generalitat
ּפאָלאּו ֶדה ָלה מוסיקה 
 Palau de la קטלאנה
68 Música Catalana

ּפאָלאּו ֶדל ּבארֹו 
 Palau del קוואדראס

99 Baró Quadras
 Palau ּפאָלאּו מֹונטאֶנר

100 Montaner

ּפאֵסייג' ֶדה גראסָיה 
 Passeig de Gràcia
96-97 ,94 ,88-107
אוכל 101-102, 104  

אתרים 90-93,   
98-101

מסלולי הליכה 89,   
94-95

קניות 106-107  
שתייה 105-106  

תחבורה 89  
ּפאֵסייג' ֶדה ז'ֹוָאן ֶדה 
 Passeig de ּבֹורּבֹו

79 Joan de Borbó
ּפאֵסייג' ֶדל ּבֹורן 

64 Passeig del Born
 Park Güell פארק גּוֶאל

114-115 ,9
פארק ד'ָאטראקסיֹונס 

 Parc d'Atraccions
167

פארק ֶדה ָלה 
 Parc de סיּוטאֶדלָיה

68 la Ciutadella
פארקים 160-161

 Pedralbes ֶּפדראלֶּבס
138 ,134-141
אוכל 140-141  

אתרים 136-137,   
139-140

מסלולי הליכה 135  
שתייה 141  

תחבורה 135  
ּפֹוּבֶלה ֶאסּפאניֹול 

 Poble Espanyol
128-129

 Poble Sec ּפֹוּבֶלה ֶסק
 ,124 ,116-133

126-127
אוכל 132-133  

אתרים 118-123,   
128-130

ז'ארדינס ֶדה מֹוֶסן 
סינטֹו ֶדה ֶורדאֶגר 

 Jardins de Mossèn
 Cinto de Verdaguer

130
ז'ארדינס ֶדה מֹוֶסן 

קֹוסָטה אי ליֹוֶּבָרה 
 Jardins de Mossèn
130 Costa i Llobera
ז'ארדינס ֶדה מיראדֹור 

 Jardins del Mirador
130

ז'ארדינס ֶדל ּפאָלאּו 
 Jardins ֶּפדראלֶּבס

 del Palau de
139 Pedralbes

ח
חגים לאומיים 182-183

חופים 79, 160-161
חשמל 16, 182

ט
טאפאס 64-65, 

152-153
טיולים מודרכים 168, 

ראו גם מסלולי 
הליכה

טיפים 16
טלפון 16, 183

טלפונים ניידים 16, 
183

ֶטֶלֶפריק ֶדה מֹונז'ּואיק 
 Telefèric de

128 Montjuïc
ֶטֶלֶפריק ֶדל ּפּוֶארטֹו 

 Teleférico del
128 ,82-83 Puerto

י
ילדים, טיול עם 

166-167

כ
כדורגל 11, 136-137
כללי התנהגות 183
כסף 16, 182, 184

כספומטים 182
כרטיסי אשראי 182
כרטיסי הנחות 182

כרטיסים 52

ל
ל'ֵאישאמּפֶלה 88-107, 
 ,96-97 ,94 ,146-147

147
אוכל 101-102, 104  

אתרים 90-93,   
98-101

מסלולי הליכה 89,   
94-95

קניות 106-107  
שתייה 105-106  

תחבורה 89  
ל'ָאֶנלָיה אֹולימּפיָקה 

וֶאסטאדי אֹולימּפיק 
 L'Anella Olímpica &

129 Estadi Olímpic
ל'ָאקוואריום 

82 L'Aquàrium
ָלה ָסגראָדה פאמילָיה 
 La Sagrada Família

110 ,108-111 ,8
 La Pedrera ָלה ֶּפדֶרָרה

90-91 ,11
ָלה פֹונט ֶדה קאנאֶלֶטס 

 La Font de
25 Canaletes
 La ָלה קתדרל

28-29 ,9 Catedral
 La ָלה ראמּבָלה

 ,22-27 ,9 Rambla
26 ,32-33

 La Ribera ָלה ריֶּבָרה
 ,66-67 ,56-75

 ,66-67 ,64 ,144-145
145

אוכל 70-71, 73  
אתרים 58-63, 68-70  

בילוי 74  
מסלולי הליכה 57,   

64-65
קניות 74-75  

שתייה 73-74  
תחבורה 57  

לסביות, מטיילות 175
לשכות מידע לתיירים 

183-184

מ
מגורים 178-179

מֹוֶדרניסָטה, אדריכלות 
103 ,98

מוזיאון ברצלונה 
לאמנות בת־זמננו 
 MACBA( Museu(

 d'Art Contemporani
51 de Barcelona

 Museu מוזיאון גאודי
111 Gaudí

)ה(מוזיאון הימי 
82 Museu Marítim

)ה(מוזיאון הלאומי 
לאמנות של קטלוניה 

 Museu Nacional
 d'Art de Catalunya

120 ,118-121 ,11
מוזיאון המֹוֶדרניסָטה 

 Museu של ברצלונה
 del Modernisme

100 Barcelona
מוזיאון העיצוב של 

 Museu del ברצלונה
 Disseny de

159 Barcelona
מוזיאון השעווה 

27 Museu de Cera

)ה(מוזיאון לארוטיקה 
 Museu de l'Eròtica

26
)ה(מוזיאון למשחקים 

האולימפיים ולספורט 
 Museu Olímpic i de

130 l'Esport
)ה(מוזיאון לפולקלור 
 Museu Etnològic

130
)ה(מוזיאון לתולדות 

 Museu ברצלונה
 d'Història de
34 Barcelona

)ה(מוזיאון לתולדות 
 Museu קטלוניה

 d'Història de
82 Catalunya

)ה(מוזיאון לתרבויות 
 Museu de העולם
 Cultures del Món

69-70
 Museo מוזיאון פיקאסו

 ,58-61 ,10 Picasso
60

מוזיאון פֶרֶדריק מאֶרס 
 Museu Frederic

34 Marès
מוזיאונים 164-165

מוזיאון־מנזר ֶּפדראלֶּבס 
 Museu-Monestir de

139 Pedralbes
 Montjuïc מֹונז'ּואיק
126-127 ,116-133

אוכל 132-133  
אתרים 118-123,   

128-130
מסלולי הליכה 117,   

124-125
שתייה 133  

תחבורה 117  
מונית 181

ז-פ 189 188 אינדקס



91 Provença
79 La Cova Fumada
123 La Font del Gat

113 La Nena
 La Panxa del Bisbe

115
35 La Plata

 La Vinateria del Call
35-36

52 Mam i Teca
95 Mauri

 Michael Collins Pub
109

104 Monvínic
73 ,71 Nakashita

119 Oleum
38 Onofre

132 Palo Cortao
70 Paradiso

70 Passadís del Pep
38 Pla

Quimet i Quimet 
132

38 ,36 Rasoterra
40 Salterio

140 Santamasa
102 Speakeasy

53 Suculent
101 24 Tapas

132-133 Tickets
79 Vaso de Oro

140 Vivanda
29 Xurreria

À שתייה
86 Absenta

105 Antilla BCN
 Bar Bodega Quimet

113
113 Bar Calders
125 Bar Calders
48 Bar Kasparo

79 Bar Leo
49 Bar Marsella
133 Bar Olimpia

54 Bar Pastís
47 Bar Pinotxo

86 BlackLab
65 Cactus Bar

78 Can Paixano
54 Casa Almirall

106 City Hall
105 Dry Martini
65 El Born Bar
54 El Drapaire

141 El Maravillas
125 El Rouge

39 Ginger
 Gran Bodega Saltó

125
73 Guzzo

74 Juanra Falces
87 ?Ké

39 L'Ascensor
 La Caseta Del

133 Migdia
La Cerveteca 

40-41
La Confitería 

53-54
133 La Terrrazza

 La Vinya del Senyor
73

 Les Gens Que J'Aime
105-106

141 Lizarran
54-55 Marmalade

41 Marula Café
105 Milano

95 Monvínic
55 Moog

105 Napar BCN
40 Ocaña

40 Polaroid

73 Rubí
40 Sor Rita

87 The Mint
125 Tinta Roja

V בילוי
גראן ֵתיָאטֶרה ֶדל 

 Gran Teatre ליֶסאּו
41-42 del Liceu

 ּפאָלאּו ֶדה ָלה
מוסיקה קטלאנה 

 Palau de la Música
74 Catalana

פילמֹוֶטָקה ֶדה קטלוניה 
 Filmoteca de
55 Catalunya
42 El Paraigua
55 Gipsy Lou
 Harlem Jazz 

42 Club
42 Jamboree

49 Jazz Sí Club
125 Sala Apolo

Á קניות
ֶאל בולבארד ֶדלס 

 El ָאנטיקּוָאריס
 Bulevard dels
106 Antiquaris

 El ֶאל קֹורֶטה אינגֶלס
106 Corte Inglés

ֶאלס ֶאנקאנטץ ֶולֶייס 
 Els Encants Vells

155
מאֶרה־מאגנּום 

87 Maremàgnum
ֶמרקאט ֶדה ָלה 

 Mercat de לִייֶּברטאט
113 la Llibertat

שוק האמנות 
ומלאכות־היד 31

שוק הדגים 47

שוק המטבעות 
והבולים 31

 Port שוק ּפֹורט ָאנטיק
87 Antic Market

 Adolfo Domínguez
107

 Amapola Vegan
113 Shop

 Artesania Catalunya
42-43

Bagués-Masriera 
95

Cacao Sampaka 
95

74-75 Casa Gispert
106-107 Cubiña

49 Discos Castelló
113 Doctor Paper

55 Fantastik
 Feria de Artesanía
del Palau de Mar 

87
 Herboristeria del Rei

42
 Hofmann Pastisseria

74
55 Holala! Plaza
107 Joan Múrria

 La Manual
43 Alpargatera

95 Loewe
75 Loisaida

94 Lurdes Bergada
113 Magnesia

 Mercado de Pintores
87

95 Monvínic
106 Regia

 Taller de Marionetas
43 Travi

75 Vila Viniteca

ּפֹוּבֶלה ֶסק, המשך 
מסלולי הליכה 117, 

124-125
שתייה 133  

תחבורה 117  
 Font פֹונט מאז'יָקה

129 Màgica
 Picasso, פיקאסו, פבלו

 ,121 ,58-61 Pablo
158 ,131

פלאסה ֶדה ָלה ּביֵריָנה 
 Plaça de la Virreina

113
פלאסה ֶדה סאִרָיה 

139 Plaça de Sarrià
 Plaça פלאָסה ריאל

34 ,27 Reial
)ה(פסיפס של מירֹו 

26 Mosaïc de Miró
פעילויות 162

צ
צ'ירינגיטֹוס 

170 ,86 chiringuitos

ק
 Camp קאמּפ נֹואּו
136-137 ,11 Nou
קאמּפ נֹואּו, חוויה 

 Camp Nou
137 ,11 Experience
 Casa קאָסה ָאמאלֶייר

98 Amatller
 Casa קאָסה ּבאליֹו
92-93 ,10 Batlló

קאסה לֶייאֹו מֹוֶרָרה 
 Casa Lleó Morera

98
 Casa קאָסה מיָלה

90-91 Milà

קאֶרר ד'ֶאנריק 
 Carrer גראנאדֹוס

 d'Enric Granados
100

קו המים 84
קֹוסמֹו־ָקייָשה 

165 CosmoCaixa
קטלאני, מטבח 150

קטלאנית, שפה 
185-186

ָקייָשה־פֹורּום 
128 CaixaForum

קניות 154-5, ראו גם 
רשימה נפרדת תחת 

קניות ותחת שמות 
השכונות

קסטל ֶדה מֹונז'ּואיק 
 Castell de Montjuïc

128
קרן אנטוני טאּפֶייס 
 Fundació Antoni

99 Tàpies
 Fundació קרן ָגסּפאר

69 Gaspar
קרן ז'ֹוָאן מירֹו 

 Fundació Joan Miró
122-123 ,11

 Fundació קרן סּוניֹול
100-101 Suñol

ר
רומיות, עתיקות 36, 37
 Quadrat ריבוע הזהב

94 ,94-95 d'Or
רכבל 128, 181

 FGC רכבת הפרוורים
181 ,17

רכיבה על אופניים 82, 
180-181

ֶרפּוז'י 307 במוזיאון 
לתולדות ברצלונה 

 307 MUHBA Refugi
129

ש
שעון 16

שעות פתיחה 182
שפה 185-186

ת
תחבורה 17, 180-181

תקציב 16

שמות 
מסחריים

74 Aire De Barcelona
31 Can Culleretes
132 Carrer de Blai

 Granja La Pallaresa
31

 Molokai SUP Center
83

 Sala Fundación
100 MAPFRE

Y אוכל
79 1881

140-141 5º Pino
101 Amaltea

 Baluard Barceloneta
79

141 Bangkok Cafe
65 Bar del Pl

125 Bar Ramón
140 Bar Tomàs

86 Barraca
36 Belmonte

124 1900 Bodega
70 Bormuth

65 Bubó
95 Cacao Sampaka

40 Caelum
 Cafè de l'Acadèmia

36
25 Café de l'Òpera

40 Čaj Chai
65 Cal Pep

102 Can Kenji
151 Can Recasens

53 Caravelle
104 Casa Calvet
71 Casa Delfín
132 Casa Xica

70 Cat Bar
104 ,102 1.81 Cata

 Cerveseria Catalana
101

102 Chicha Limoná
104 Cinc Sentits

101 Copasetic
95 Cosmo

104 Disfrutar
53 Dos Trece
70-71 El Atril

84 El Ben Plantat
52 El Colectivo

47 El Quim
65 El Xampanyet

49 Elisabets
29 Els Quatre Gats

102 Entrepanes Díaz
65 Euskal Etxea

132 Fàbrica Moritz
125 ,36 Federal

83-84 Filferro
52 Flax & Kale

140 Foix de Sarrià
49 Granja M Viader

 Guingueta de la
84 Barceloneta

84 Jai-Ca
 Joan La Llar del

47 Pernil
84 Kaiku

38 Koy Shunka
 La Bodegueta

פ-קניות 191 190 אינדקס
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