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Ella Bellas eventyr

Barcelona

Og efter at være blevet mor, kan jeg føje “med børn” til
ovenstående sætning. For selvom det helt sikkert kræver
flere forberedelser og overvejelser at tage børnene med på
ens udlandsoplevelser, bliver det, efter min mening, opvejet
mange gange undervejs.
For børns nysgerrighed og deres umiddelbare tilgang til det,
der sker omkring dem, er med til at sætte fokus på nærværet
i nuet. Noget, vi voksne for manges vedkommende kan
lære noget af! Derudover har børn tit brug for mere tid til at
kapere de mange nye sanseindtryk og gør generelt krav på
flere (is)pauser undervejs. Så tempoet bliver med andre ord
helt automatisk sat ned.
Før jeg blev mor, havde jeg en tendens til at stæse fra den
ene serværdighed til den næste. Et hurtigt billede (oftest en
selfie) skulle dokumentere, at jeg havde været både ved
Frihedsgudinden, på Times Square, og toppen af Empire
State Building, havde krydset Brooklyn Bridge og gået i
Central Park. Samme dag. Et helt utænkeligt dagsprogram,
hvis min datter havde været med på den tur. Heldigvis!
Rekorden for min been there, done that-rejsemåde må være
tilbage i december 1999, hvor jeg sammen med en veninde
tog på en weekendtur til Paris. Med bus... Der var afgang
fredag eftermiddag med ankomst 18 timer senere. Og efter
12 timer i byernes by kørte bussen retur. Er det nødvendigt
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I år 2003 var jeg så heldig at få mulighed for
at bo et år i Barcelona. Tænk sig, et helt år i
udlandet på samme adresse! Opholdet var i
forbindelse med mine arkitektstudier, så der var
alle mulige gode grunde til at opleve og udforske
byen. Og da tiden virkede nærmest uendelig,
set i forhold til mange af mine hidtige rejser,
blev byen indtaget i et tempo, der har mange
lighedspunkter med den måde, man rejser på
som børnefamilie. Stille og roligt og med plads til
både siesta og kaffepauser!
Det år i Barcelona lærte jeg meget. Både
arkitektonisk og bestemt også menneskeligt! Og
det er, som om mine rejser siden da har været
langt mindre hektiske. (Egentlig skal en stor del
af takken gå til min kære mand, som jeg mødte
i den famøse by. For heldigvis har han på ingen
måde samme behov for at stæse fra A til Z.
Nærmest tværtimod).
Så er det bare at krydse fingre for, at noget af
hans jordbundenhed er givet videre til vores
datter...!
Sara Helena Kangas
Forfatter og Arkitekt MAA
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Velkommen – bag om bogen (mest til forældrene)

Jeg elsker at rejse!

at skrive, at vi på det halve døgn fik set både
Eiffeltårnet, Sacré Coeur, Pompidou-centeret,
Triumfbuen, Louvre (godt nok kun udefra...) og
juleudsmykningen på Champs Élysées? Og tilmed
fik vi sendt en stak postkort hjem til familie og
venner. Jeg får næsten helt hjertebanken, når jeg
tænker på tempoet på den tur i dag...

Velkommen – bag om bogen
Mød Ella Bella og hendes familie
Afrejse
Ramblaen s. 18
Historien om... Plaça de Catalunya, Las
Ramblas, La Boqueria-markedet, Museu de Cera
(voksmuseet), Columbus-søjlen
Barri Gòtic s. 32
Historien om... Plaça Sant Jaume, MIBA Museu,
Catedral de Barcelona, Museu d’Història de la
Ciutat, Plaça Reial
La Ribera s. 46
Historien om... Santa María del Mar, El Fossar
de les Moreres, Museu de la Xocolata, Museu
Picasso, Santa Caterina-markedet, Arc de
Triomf, Parc de la Ciutadella, Zoo de Barcelona,
El Rei de la Màgia
El Raval s. 68
Historien om... MACBA, Antic Hospital de la
Santa Creu, Rambla del Raval, Futbolmania,
Font de Santa Eulàlia, Sant Pau del Camp,
Museu Marítim
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Eixample s. 86
Historien om... Casa Milà, La Sagrada Família, Parc
de l’Espanya Industrial, Camp Nou (Museu del FC
Barcelona)
Montjuïc s. 98
Historien om... Plaça d’Espanya (Las Arenas), Palau
Nacional (MNAC), Fundació Joan Miró, Castell de
Montjuïc, Estadi Olímpic Lluís Companys, Museu
Olímpic i de l’Esport (Joan Antoni Samaranch),
Poble Espanyol
Gràcia & Tibidabo s. 116
Historien om... Plaça Rius i Taulet, Park Güell,
Tramvia Blau, Parc d’Atraccions de Tibidabo, Museu
dels Automats del Tibidabo, Iglesia del Sagrat Cor,
CosmoCaixa, Parc del Laberint d’Horta
Barcelonas kyst s. 136
Historien om... Museu d’Història de Catalunya,
L’Aquàrium de Barcelona, Museu Blau, vamos a la
playa (stranden)...
Kort over Barcelona s. 148-149
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Bogserien Ella Bellas eventyr indeholder flere
spændende rejsemål, som alle er fortalt og
illustreret til børn. Guidebøgernes formål er
at inkludere børnene på familiens rejser. Med
Ella Bellas eventyr får I forældre et materiale,
som kan bruges sammen med og af børnene.
Både før, under og efter rejsen.
Bøgerne om Ella Bella, storebror Otto og
deres forældre er med til at give børnene en
forståelse og interesse for det land og den
kultur, I sammen skal besøge. Ved hjælp
af et illustrativt layout og et let forståeligt
sprog, som både egner sig til oplæsning
og selvlæsning, guides børnene igennem
de mest interessante og børnevenlige
seværdigheder på den pågældende
destination. På den måde kan børnene blive
en del af forberedelserne og glæde sig til
turen sammen med jer forældre.

Velkommen til Ella Bellas univers og hendes
oplevelser i Barcelona.

Sara Helena Kangas

På selve rejsen fungerer bogen som
et børnevenligt, appetitligt og lærerigt
supplement til de voksnes guidebøger. Dog
er der sorteret ud i antallet af seværdigheder
i børnenes guide, så der er lidt, men godt og
børnevenligt repræsenteret i hvert kapitel.
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Velkommen – bag om bogen (mest til forældrene)

Bag om bogen (mest til de voksne)

Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr
være en mulighed for, at I forældre og børn
sammen kan genopleve og snakke om rejsen
efterfølgende. Og måske skabe drømme om
nye rejseeventyr for familien.

Ella Bella er 5 år gammel,
og hendes storebror, der
hedder Otto, er 10 år. Ella
Bella elsker at rejse på nye
eventyr sammen med Otto
og Mor og Far. Med sig rundt
har Ella Bella næsten altid
sin lille rygsæk. I den putter
hun ting og sager, som
minder hende om familiens
mange oplevelser. Otto er
superklog og har en supergod
hukommelse. Så han har ikke
brug for ting til at huske, hvad
han har lavet.
Far derimod er begyndt at
blive lidt glemsom. Ella Bella
er sikker på, at det er derfor,
han fotograferer så meget,
når de er på tur. For han har
nok brug for en slags ekstra
hukommelse, som billederne
jo på en måde er. Og Mor, hun
siger, at hun fungerer bedst,
hvis bare hun får rigeligt med
kaffe i løbet af dagen...
8
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Mød Ella Bella og hendes familie

1

1
Ella Bella elsker at
hjælpe Mor i køkkenet.
Især når hun skal bage
kage. Normalt gider Otto
ikke rigtig sådan noget.
Men da Mor siger, at de
vil prøve at bage den
store kirke, La Sagrada
Família i kiksekage –
så skynder Otto sig at
tage et forklæde på.
For Otto ved, at selvom
man har bygget på den
gigantiske kirke i mere
end 130 år, er den slet
ikke færdig endnu.
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Afrejse

Ella Bella synes, det
lyder helt vildt. Men
også ret smart i forhold
til deres kageprojekt.
For så gør det jo på en
måde ikke så meget,
hvis ikke de bliver
helt færdige, inden de
begynder at spise af
den lækre kage...

1
Tøj
Sko + evt. sandaler
Ella Bellas eventyr – Barcelona
Tandbørste + tandpasta
Solcreme
En lille rygsæk
Bamse
Spil og farveblyanter
Penge + pas
Paraply
(Sol)hat

Ella Bella skal til at pakke sin kuffert. Bamse
skal selvfølgelig med i den lille rygsæk, som
Ella Bella ofte har med sig rundt.
12

Mor har lavet en huskeliste, så Ella Bella
ikke glemmer noget til turen. Hun glæder sig
meget til at komme ud på nye eventyr.
13

Afrejse

Evt. badetøj

1

Så da Far siger, at de skal sætte deres
bagage i bilen, så de kan komme af sted,
bliver Ella Bella næsten køresyg bare ved
tanken. Så smiler Mor og siger, at der
bestemt ikke er nogen grund til at få ondt i
maven. For de skal kun køre ganske kort ud
til lufthavnen, hvor de skal tage et fly direkte
til Barcelona. Og det tager kun cirka 2,5
timer, fra flyet letter, til de er fremme i den
spanske by. Ella Bella er meget glad for, at
flyvemaskinen er blevet opfundet!
14
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Afrejse

Så er det endelig blevet den dag, hvor
Ella Bella, Otto, Mor og Far skal rejse til
Barcelona. Otto har fortalt Ella Bella, at
Barcelona er den næststørste by i Spanien.
Og han har vist på et kort over Europa, hvor
både landet og byen ligger. Ella Bella kan se,
at man faktisk godt kan køre til Barcelona fra
Danmark. Men det vil nu nok tage mange,
mange timer – for Spanien ligger jo næsten
helt nede ved Afrika.
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Da flyet er lettet, finder Ella Bella sit tegnegrej
i rygsækken. Hun vil nemlig gerne male det
spanske flag. Far siger, at flaget består af tre
vandrette striber i farverne rød-gul-rød, hvor
den midterste gule stribe er dobbelt så bred
som de to røde. Ella Bella synes, det lyder lidt
kompliceret, så hun får Otto til at hjælpe sig
med at tegne flaget rigtigt op.
Bagefter foreslår Otto, at de også laver det
catalanske flag. For Barcelona ligger nemlig i
en region, der hedder Catalonien. Og regionen
minder på mange måder om et land i sig selv.
For ud over at have sit eget flag, har Catalonien
også sit eget sprog. Det hedder catalansk. Mor
siger, at catalansk er en ret knudret udgave
af spansk, som er det sprog, der bliver talt i
resten af landet.

Ella Bella synes, det lyder lidt kedeligt. Men
flaget med stjernen – det lyder til at være flot!
17

Afrejse

Cataloniens flag består også af røde og gule
striber. Bare skiftevis mange flere gange.
Imens Ella Bella maler, siger Far, at der faktisk
findes ét flag mere, som de helt sikkert
også kommer til at se på deres ture rundt i
Barcelona. Nemlig det andet catalanske flag,
hvor der er en blå trekant med en hvid stjerne
på. Det er det flag, der bliver brugt af de
catalanere, der gerne vil være helt uafhængige
af resten af Spanien. For dem er det ikke nok
kun at have deres eget sprog og flag. De vil
være helt fri, så de også selv kan bestemme
alle deres love og andre politiske ting.

2
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2

På Ramblaen (den kendte hovedgade)
skal Ella Bella, Otto, Mor og Far...
... fodre duer på

... smage frugter og grøntsager på

... komme tæt på kendte mennesker (af voks...) på

... sidde på ryggen af en kæmpe løve ved
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South Bank & Southwark
Ramblaen

... kigge på mennesker på

2
2

Midt i Barcelona ligger den store plads,
Plaça de Catalunya. Mor fortæller, at pladsen
ligger, så den forbinder de to byer, der
udgør Barcelona. Ella Bella synes, det lyder
underligt. At Barcelona består af to byer.
Hvorfor har de så ikke to forskellige navne.
F.eks. Barce og Lona? Mor griner og siger, at
hun hellere må forklare det lidt bedre.

Med tiden var der flere og flere mennesker,
der ønskede at bo i byen – til sidst så mange,
at man i 1850 besluttede at rive bymurene
ned. Samtidig blev der planlagt og bygget
en stor, ny bydel, hvor mange af de rige
mennesker flyttede hen. For i den nye bydel,
som jo ikke var pladsbegrænset af bymure,
var der brede veje og større huse. Der var
med andre ord lyst og moderne.
Efter at have fortalt færdig, kommer Mor i
tanke om en måde, hvorpå Ella Bella bedre
kan forstå Barcelonas byudvikling. Nemlig
hvis hun ser det hele lidt fra oven...
21

Ramblaen – historien om...

I gamle dage var Barcelona omkranset af
bymure og fyldte ikke meget i forhold til
den by, der ligger her i dag. Da der ikke var
meget plads inden for de høje, beskyttende
mure, lå husene tæt, og gaderne var som
små labyrinter. Med andre ord var der mørkt
og middelalderligt i datidens Barcelona.

Inde i stormagasinet, El Corte Inglés, som
ligger på Plaça de Catalunyas nordøstlige
side, er der på øverste etage et cafeteria
og en restaurant. Og herfra er der en super
udsigt ud over en stor del af Barcelona.
Både den gamle by og den nye by, som Mor
fortalte om, da de før stod nede på pladsen.
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For alt det, der ligger til venstre for Plaça
de Catalunya, virker gammelt, mørkt og
med masser af snoede gader. Og alt det,
der ligger til højre for pladsen virker mere
moderne, lyst og med bredere veje. Som om
det er to vidt forskellige byer. Ella Bella og
Otto glæder sig til at lære mere om både den
gamle og den nye by.
Men først er det tid til en kop kaffe og et
stykke kage, bestemmer Mor. Og imens hun
går op i køen, peger Otto flere spændende
steder ud for Ella Bella. Og Far, han tager
billeder af det hele.
Imens Mor og Far drikker deres kaffe
prøver Otto at regne ud, hvor stor Plaça
de Catalunya egentlig er. Og efter lidt tid
kommer han frem til, at den er omkring
50.000 m². Det svarer til, at der kan spilles
syv fodboldkampe på den... Samtidig!
23

Ramblaen – Plaça de Catalunya

Oppe i cafeteriet løber Ella Bella og Otto
hurtigt hen til et ledigt bord, som står helt
henne ved vinduet. Og nu kan Ella Bella
bedre forstå dét, som Mor fortalte med, at
Barcelona består af to byer.

Der er mange veje og gader, der fører ind
til Plaça de Catalunya, så der er altid meget
trafik omkring pladsen. Den mest populære
af gaderne er uden tvivl Las Ramblas.
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Faktisk er Las Ramblas ikke kun én gade, da
den består af hele fem forskellige sektioner:
Rambla de Canaletes, Rambla dels Estudis,
Rambla de San Josep, Rambla dels Caputxins
og Rambla de Santa Mònica. Alle sektioner
hedder noget med Rambla, som kan
oversættes til strøg eller gågade.

Øverst på Ramblaen, på det stykke, der
hedder Rambla de Canaletes, står en gammel
vandpost med drikkevand. Den er lavet af
støbejern, og fungerer også som lygtepæl.
Så først overser familien den.
Men de bliver ved med at lede efter den,
da et sagn siger, at den, der drikker vand
fra Font de Canaletes, kommer tilbage til
Barcelona. Så da Otto endelig får øje på den
smukt udsmykkede vandpost, er alle glade.
Og Ella Bella skynder sig hen for at tage en
tår vand.
25

Ramblaen – Las Ramblas

På Las Ramblas, som strækker sig mere end
1 kilometer ned mod vandet, er der altid et
mylder af mennesker. Ikke mindst turister.
For her ligger mange butikker, der sælger
souvenirs, fodboldtrøjer og alt muligt tingel
tangel. Og så er der mange restauranter og
caféer, hvor man kan sidde og spise og drikke
– imens man kigger på de andre mennesker.

I de sydeuropæiske lande, såsom Frankrig,
Italien og Spanien, er der tradition for at købe
sine madvarer på byens markeder. Det er
naturligvis også tilfældet i Barcelona, hvor hver
bydel har sin egen overdækkede markedshal.
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Byens mest populære madmarked er La
Boqueria, som samtidig er Spaniens største.
Og med sine over 700 boder er der noget for
enhver smag. Hovedindgangen ligger ud til Las
Ramblas, lidt tilbagetrukket fra den del, der
hedder Rambla de Sant Josef.

Så fortæller Mor, at selve det marked, som
hedder La Boqueria, først blev officielt indviet
i 1840. Og derudover blev det metaltag, der
overdækker stedet, først bygget i 1914. Så
synes Ella Bella, at det giver meget mere
mening. Selvom det nu stadig lyder ret
gammelt.
Udover salget af masser af madvarer er der på
markedet også flere muligheder for at smage
på de lækre ting. F.eks. ved en af de meget
autentiske tapasbarer. Mmm, hvor lækkert!

Ramblaen – La Boqueria

Far, der er meget madinteresseret, ikke mindst
når det drejer sig om at spise den, fortæller Ella
Bella og Otto, at der har eksisteret et marked
på stedet siden år 1207. Otto regner hurtigt ud,
at det er mere end 800 år! Da Ella Bella hører
dette, bliver hun meget forbavset. For hun
synes ikke, at stedet ser så gammelt ud.

På den sidste del af Las Ramblas, den del der
hedder Rambla de Santa Mònica, ligger byens
voksmuseum. Det hedder Museu de Cera, så Ella
Bella gætter på, at cera må betyde voks.
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Sjovt nok er det præcis de samme ting, der gør,
at Ella Bella pludselig kommer i tvivl, om hun
vil med på voksmuseet. Så tager Far hende i
hånden og fortæller, at det langt fra er det hele,
der er uhyggeligt og mest for drenge. For det er
skam også muligt at se prinsesser og popidoler,
som er blevet foreviget i voks. Og hurtigt er også
Ella Bella overtalt.
Da familien er færdige med at opleve voksdukker
og uhyggelige kryb, foreslår Mor, at de tager en
pause. For hun kunne godt drikke en kop kaffe,
og damen i voksmuseets reception har anbefalet
et sted. Nemlig Café Bosc de les Fades, som
ligger i en smal sidegade til museet.
Mor siger, at caféens navn betyder noget i
retning af fortryllet skov. Og da familien kommer
ind bag den store, mørke dør, er Ella Bella sikker
på, at Mors oversættelse er rigtig. Sikke et sted!
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Ramblaen – Museu de Cera

Først vil Otto ikke rigtig med ind på museet, da
han synes, det er sjovere at opleve noget, der
ikke står bomstille. Men det er kun indtil, han får
øje på den seje, mandshøje Superman, der står
øverst oppe på bygningen. Og da Mor bagefter
fortæller ham, at museet både har en hule fyldt
med uhyrer og flagermus samt et science fictionrumskib – så er Otto alligevel klar!
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Det sidste stykke af Las Ramblas, Rambla de
Santa Mònica, slutter helt nede ved havnen.
Nærmere bestemt ved den imponerende
Columbus-søjle, der blev bygget i forbindelse
med verdensudstillingen i 1888.
Ella Bella kan se, at der øverst oppe på søjlen
står en mand og peger ud over vandet. Otto
fortæller Ella Bella, at det er Christoffer
Columbus, der i 1492 opdagede Amerika.

Far tager en serie billeder af Ella Bella og
Otto på en af de løver, der står vagt omkring
søjlen. Imens tilføjer Mor, at Columbus
faktisk peger mod øst og dermed mod sit
hjemland, Italien – og ikke mod vest og
det amerikanske kontinent, som man ellers
kunne forvente.
Ella Bella kender endnu ikke forskel på de
fire verdenshjørner, nord, syd, øst og vest.
Men hun kender forskel på retningerne op og
ned. Så da Mor siger, at man kan komme op i
Columbus-søjlen – så er hun klar!
31

Ramblaen – Columbus-søjlen

Det var det spanske kongepar, der
betalte omkostningerne til Columbus’
opdagelsesrejser mod vest. Og det var i
netop Barcelona, at Columbus blev modtaget
efter sin første rejse til Amerika. Så selvom
han egentlig var fra Italien, er det her, den
56 meter høje udkigssøjle står opført.

Barcelona
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Plaça de Catalunya

Plaça Sant Jaume

M: Catalunya

Rådhuset, sø: 10.30-13.30
La Generalitat, guidede ture

El Corte Inglés

2. & 4. sø i mdr: 10.30-13.30

Ramblaen strækker sig cirka 1,2 km imellem

Plaça de Cataluna, 14

Pris: Gratis

Plaça de Catalunya og Columbus-søjlen.

Ma-sø: 9.30-21.30

M: Jaume 1

Tag elevatoren op til caféen på
La Boqueria-markedet

9. etage. Bemærk, at enkelte

Rambla, 91

elevatorer kun kører til 7. etage.

Ma-lø: 8-20.30

www.elcorteingles.es

www.boqueria.info

M: Catalunya

M: Liceu
Centre d’Art Santa Mònica
Museu de Cera

La Rambla, 7

Passatge de la Banca, 7 (v/Rambla de Santa Mònica)

Ti-lø: 11-21, sø & helligdage: 11-17

Ma-fr: 10-13.30 + 16-19.30, lø-sø & helligdage:

Pris: gratis

11-14 + 16.30-20.30. Sommer: 10-22

www.artssantamonica.cat

Pris: 15 €/9 €

M: Universitat, Catalunya

www.museocerabcn.com
M: Liceu, Drassanes

Columbus-søjlen

Passatge de la Banca, 5

Plaça Portal de la Pau

Ma-sø: 10-01, fr-lø: 10-02

Ma-sø: 8.30-20.30

www.museocerabcn.com

+
Pris: 4 €/3 €

Ramblaen

M: Drassanes

MIBA Museu
Carrer de la Ciutat, 7

(sidegade til Plaça Sant Jaume)
Ti-fr: 10-14 + 16-19, lø: 10-20,
sø & helligdage: 10-14
Pris: 8 €/6 €
www.mibamuseum.com
M: Jaume I

Plaça Reial
M: Liceu

Catedral de Barcelona
Plaça de la Seu
Ma-lø: 8-12.45 + 17.15-19.30 (gratis)
Ma-lø: 13-17 (pris: 6 €)

El Bosc De Les Fades
(caféen v. Museu de Cera)
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Besøg også...
Las Ramblas

3

Adresser
&legepladser
M: Liceu, Drassanes

ekstra info fra a-å
Forbehold for ændrede priser og åbningstider

Sø & helligdage: 8-13.45 + 17.15-19.30 (gratis)
Sø & helligdage: 14-17 (pris: 6 €)
www.catedralbcn.org
M: Jaume I, Liceu
Museu d’Història de la Ciutat

Besøg også...

Plaça del Rei

Plaça del Pi & Plaça de Sant J. Oriol

Ti-lø: 10-19, sø: 10-20

To sammenhængende pladser med

Pris: 7 €

masser af atmosfære! Tit er her

www.museuhistoria.bcn.cat

gadeunderholdning, som man kan

M: Liceu, Jaume I

nyde fra en af de mange caféer med
udendørs servering.
M: Liceu
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Barri Gòtic
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Barcelona har flere små og større legepladser fordelt rundt i byen. Så der er
masser af muligheder for at tage en legepause i løbet af dagen. Adresserne på et
par af de lidt større steder får I her (farverne refererer til områderne, der er
gennemgået i bogen):
Parc de la Ciutadella
I den skønne, frodige park er der masser af muligheder for leg. F.eks. ved at spille
bordtennis, sejle i robåd på søen og ved at gynge og rutsje på legepladserne. Se
oversigt over parkens forskellige aktiviteter ved indgangene.
Adr: Passeig Picasso, 21. Metro: Jaume I, Barceloneta, Arc de Triomf
Parc Diagonal Mar
Den store park, der er inddelt i syv områder, er tegnet af den spanske
arkitekt, Enric Miralles. Hvert område er designet til at fremkalde
forskellige følelser. Så ud over parkens store legeplads for børn, er her
også noget at gå på opdagelse i for deres forældre!
Dec-feb: 10-18, mar + nov: 10-19, apr + okt: 10-20, maj-sep: 10-21.
Adr: Carrer de la Selva de Mar, 20. Metro: Selva de Mar,
El Maresme Fòrum
Parc Infantil del Forum
Tæt ved den trekantede, blå Forum-bygning, der i dag huser Museu
Blau, ligger den fine legeplads. Her er flotte klatretårne, gynger m.m. –
og en flot udsigt ud over Middelhavet.
(Billedet på modsatte side er fra legepladsen).
Adr: Avinguda Diagonal, 1. Metro: El Maresme Fòrum
Er vejret dårligt, så prøv de indendørs legepladser:
Happy Parc Sants

Happy Parc Pau Claris

Carrer Comtes de Bell-lloc, 74-78

Pau Clarís, 97

Ma-fr: 17-21, lø-sø: 11-21

Ma-fr: 17-21, lø-sø: 11-21

Pris: 1. time: 5,20 €.

Pris: 1. time: 5,20 €.

Herefter 1,20 €/15 min:

Herefter 1,20 €/15 min:

M: Sants Estaciò

M: Cataluya, Urquinaona
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Ekstra info – fra a-å

Camping

Ønsker I at campere, find da steder + yderligere

information på www.guiacamping.com

Forbehold for ændrede priser og åbningstider

Cykler
Ambassade (konsulat), den danske

Real Consulado General de

Dinamarca, Rambla de Catalunya, 45, 4-2, tlf.: 93 488 0222
Hver dag undtagen lørdag: 10-13, e-mail: info@dk-konsulat.es,
www.spanien.um.dk. M: Passeig de Gràcia
Apotek

På spansk hedder apotek farmacia og kan kendes på de

(ofte blinkende) røde eller grønne kors over indgangen.
Åbningstiderne er de samme som andre butikker, dvs. generelt fra
kl. 10-13.30/14 og igen fra kl. 16.30-19.30/20. For at finde et
døgnåbent apotek, se da opslag i vinduet, som informerer om dette.
Bagage

Tjek med flyselskabet mht. hvor meget bagage, I

må medbringe. Normalt må man have 20 kilo bagage + 10 kilo
håndbagage med i flyet til Spanien, men især lavprisselskaberne kan
have strammere regler mht. vægt. For opdateret viden vedr. f.eks.
væsker i håndbagagen, tjek da Trafikstyrelsens hjemmeside
(www.trafikstyrelsen.dk) eller hos jeres flyselskab.
Bil

Den offentlige transport i Barcelona er god, så det giver ikke

megen mening at køre rundt i egen bil inde i byen. Ønsker I stadig at
have jeres egen bil med på turen, er der ca. 2000 km fra den danske
grænse til Barcelona.
Café (børnevenlig)

eller www.budgetbikes.eu, som alle har flere udlejningssteder rundt
i byen. Lej f.eks. cykler til at køre en tur langs havnepromenaden
(ved Barceloneta), hvor der er fine cykelstier.
Drikkepenge

IVA er en skat, der minder om den danske moms.

Normalt kan man allerede se på menukortet, om IVA er inkluderet
i prisen. Ellers bliver det lagt oven i den samlede pris til sidst.
Drikkepenge er ikke en nødvendighed, men god skik på finere
restauranter.
Drikkevand

I kan sagtens drikke vandet fra hanerne, men det

smager dog ikke så godt. Derfor kan det anbefales at købe vand på
flaske fra det lokale supermarked. Hvis I bestiller vand til maden på
en restaurant, kommer det fra en flaske (agua mineral). Vil I have
vand med brus, skal I bestille agua con gas, mens vand uden brus
hedder agua sin gas.
Elektricitet

Strømstyrken er 220 volt, så I kan bruge de samme

stik som i Danmark.
Events for børn

Barcelona har masser af årlige events, hvoraf

flere også er sjove for børn. Her er et par udvalgte highlights:
Børn er generelt meget velkomne på cafeer

og restauranter, og der findes derfor ikke mange af disse, som
udelukkende er dedikeret til børnefamilier. Dog er det værd at nævne:
- Papas & the Mamas, Rambla del Poblenou 127-129, ma, on, to, fr: 
9-20, ti: 16-20, lø: 10-21, sø: 10-14 og 17-20. M: Llacuna/Poblenou
- Peek a Boo, Carrer Santaló 126, ma-fr: 16-20, lø-sø: 11-14 + 16-20
(sommerlukket det meste af august). FGC stop: Muntaner
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Der er mange muligheder for at leje cykler i Barcelona.

Søg f.eks. på www.fattirebiketours.com, www.barcelonabiking.com

Jan: 5. jan: de hellige tre konger ankommer med skib (og de har
slik med til børnene), 6. jan: helligtrekongersdag. Feb: karneval
rundt i Barcelonas mange bydele. Apr: 23. apr: skytshelgenen
Sant Jordi fejres med udveksling af bøger og roser. Juni: 23. juni:
sankthansaften, La nit del Foc (ildnatten) Aug: Festa Major i Gràciabydelen, fra d. 15. aug og en uge frem, Sep: 11. sep: Cataloniens
Nationaldag, 24. sep: Festa de la Mercè (fejring af skytshelgenen
La Mercè)

