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Barcelona er et festfyrværkeri for sanserne, selvom nogle
nok synes, det mest er for øjnene.
Tag på en firmarejse til Barcelona, hvor temperaturen er næsten
altid behagelig, flere og flere af byens gader bliver til
fodgængerzoner, og den ene restauration eller café efter den
anden fremtræder elegant blandt de middelalderlige mure.
Nu og da mærker man duften af havet og minder en om, at byen
samtidig er en særdeles travl havneby og en by med egen strand
med traditioner der, ved indgangen til byens tredje årtusinde,
stadig blomstrer og fortryller besøgende. I dag er ny arkitektur og
design med til at gøre byen til en af Europas, ja verdens, mest
hippe byer.
Barcelona er hovedstaden i den autonome spanske region
Katalonien, og byen blomstrer kontinuertlig og udvikler sig som
den 2-sprogede (katalansk og spansk) kosmopolitiske
verdensby, forelsket i alt avantgardistisk, som Barcelona har
udviklet sig til især siden de olympiske lege i 1992.
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En by i konstant udvikling

Barcelona har officielt status som Spaniens by nr. 2 efter Madrid
og de to byer har nogenlunde samme forhold til hinanden som vi
ser mellem Århus og København i Danmark. Barcelonas
selvforståelse er 100% knyttet til byens katalanske ophav, og
byen tilstræber i enhver henseende at overgå 'storebroren'
Madrid. Dette driver i høj grad byen til en konstant udvikling,
innovation og improvisation, der tjener til at udkonkurrere den
evige rival. Dette forgår på mange niveauer:
Det kulinariske, det design- og stilmæssige og det sportslige. Alle
har vel efterhånden hørt om restauranten El Bulli, der om nogen
har sat det molekulære køkken på verdenskortet, men byen
råder i dag over andre store køkkenchefer, som er med til at
definere byen som en af Europas kulinariske topbyer.

Mode og kultur i særklasse

På modesiden bider byen efterhånden de traditionelle haute
couture byer Paris og Milano i hælene og ligger milevidt foran
Madrid, og på det sportslige område er rivaliseringen mellem
Real Madrid og FC Barcelona jo kendt viden om og deres
kampe, som kaldes 'El Clasico' tiltrækker folk fra mere end blot
de to byer, i hvert fald via TV-skærmen. Kan man på en plads til
et af disse opgør er det absolut et scoop.
I Barcelona er det kun ens fantasi, der sætter grænser for, hvad
man kan opleve, så uanset om man er på en firmarejse, en
temarejse, en grupperejse, et firma kick-off eller noget helt
femte, så er Barcelona byen, hvor jeres krav og ønsker kan
honoreres.
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Aktiviteter i Barcelona
Kombiner sightseeing med transport fra lufthavnen
Hvis I ikke har været i Barcelona før, er det oplagt at
kombinere transfer fra lufthavnen til hotellet (afhængig
af ankomsttidspunkt) med ca. 3 timers sightseeing. På
denne sightseeing vil I få en generel introduktion til byen,
og komme forbi de mest populære seværdigheder, inden
ankomsten til hotellet.

Det historiske
Det kan være en tur, hvor I koncentrerer jer om byens
historie. Turen tager udgangspunkt i det charmerende
Gotiske Kvarter, med små smalle gader, smukke gamle
facader med balkoner, alt præsenteret i en skøn blanding
af middelalder- og renæssancearkitektur. I det gotiske
kvarter finder I bl.a. et af Barcelonas kendte vartegn,
Barcelonas Katedral/La Seu, som blev opført mellem
1298-1448.

Det kunstneriske og arkitektoniske
Går jeres ønsker mere i retning af den kunstneriske og
arkitektoniske side af Barcelona, så kan der også
arrangeres en sightseeing med udelukkende dette emne.
Verdenskendte kunstnere, som Gaudi og Picasso, har sat

deres præg på Barcelona. På den smukke Boulevard
Passeig de Gracia finder I mange af de overdådige,
modernistiske bygninger fra slutningen af det 19.
århundrede, Casa Batllo, Casa Milà (La Pedrera) af Gaudi
og Casa Amatller af Puig. Hertil kommer Gaudis
fantasipark Parc Güell, og ikke mindst hans mesterværk,
den ufuldendte katedral La Sagrada Familia. Gaudi
startede på katedralen i 1883, og der bygges stadig på
den. Man forventer at katedralen vil stå færdig omkring
2026.

Sightseeing på cykel
Det er også muligt at arrangere en ca. 3 times sightseeing
på cykel. Her cykler I rundt til byens mange
seværdigheder, og der gøres stop undervejs, hvor I hører
om byens historie. Det er også muligt at planlægge en
sightseeing på cykel, som er tilpasset gruppens ønsker.

Tapas restauranter
Hvad er mere catalonsk end at nyde et måltid på en af de
mange tapas restauranter Barcelona. Det er muligt at
arrangere en guidet tur rundt til nogle udvalgte tapas
restauranter, hvor guiden fortæller generelt om tapas
kulturen og de forskellige tapas restauranter, og der vil
naturligvis være små smagsprøver på de tapas
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restauranter, I besøger.

Fodbold
Et besøg på fodboldklubben FC Barcelonas hjemmebane
Camp Nou med plads til små 100.000 tilskuere, står på
manges ønskeliste, ung som ældre. Det er muligt at få en
rundvisning på stadion. Det kan være svært at få billetter
til Barcelonas hjemmekampe, men vi kan altid forsøge.

Catalansk madlavning
Hvis I ønsker at lære noget om den traditionelle spanske
og catalanske madlavningskunst, hvorfor så ikke bruge
nogle timer i selskab med en kok, som vil instruere jer i,
hvordan I laver f.eks. paella. I vil blive delt i mindre
grupper, med max. 10 personer i hver gruppe.
Efterfølgende vil I nyde jeres egen f.eks. paella.
Kokkeskolen varer ca. 3 timer.
Den catalanske/spanske kultur, kan være alt lige fra
sport, dans, mad, kunst, arkitektur etc.

En af europas største producenter af Cava
Cava Codorniu er en af Europas største vinproducenter
af Cava (Spaniens svar på Champagne. Cava Codorniu er
beliggende ca. 1 ½ times kørsel fra Barcelona.
Vinkælderen med de kilometerlange underjordiske
gange er helt unikke, og i 1976 blev Codorniu udnævnt til
at være nationalt monument af historisk og arkitektonisk
interesse. Det er muligt at arrangere en rundvisning her
med smagsprøver. Hvis gruppen ønsker det, kan der også
arrangeres frokost.

Spaniens største vinproducent

Det er også muligt at arrangere et besøg på Bodegas
Torres, som er Spaniens største vinproducent. Bodegas
Torres er beliggende ca. 60 km uden for Barcelona. Her
vil I få en rundvisning på stedet, samt naturligvis
smagsprøver på de forskellige vine. Hvis gruppen ønsker
det, kan der også arrangeres frokost.

Luftballon over Katalonien
Hvis I ønsker en hel unik oplevelse, kunne det være
ballontur over Katalonien. Ballonturen foregår udenfor
Barcelona pga. sikkerheden. Nyd fornemmelsen af frihed
og ro, mens I glider gennem luften og nyder den
storslående udsigt.

Sejlads i egen båd
Hvis I ønsker at opleve Barcelona fra søsiden, er det
muligt at arrangere en 3 timers sejlads ud for Barcelona i
jeres egen båd. De kan arrangere ture i såvel mindre
både som i en stor katamaran.

Attraktioner i Barcelona
Rækken af attraktioner i Barcelona er uendelig lang, så
her er en forsmag på de væsentligste ting man bør
opleve/besøge på en firmarejse til Barcelona:

Gaudis Sagrada Familia

Kirken er Spaniens mest populære turistattraktion. Den
ufærdige kirke har været under opbygning i mere end
125 år, men selvom den stadig ikke færdig, er den
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overdådig såvel udefra som indeni. Tag også elevatoren
op i tårnet, og nyd panoramaudsigten over Barcelona.

La Rambla

La Rambla er en dekorativ gågade i Barcelona. Gaden
strækker sig 1,2 kilometer fra Port Vell i syd til Placa
Catalunya i nord og langs gaden står træer, skulpturer og
anden kunst. Nyd skønne butikker, farverige mennesker,
spændende underholdning og smukke bygninger.

Camp Nou

Byens stolthed er FC Barcelona, og en kamp på stadionet
Camp Nou er en fantastisk oplevelse - helt ligesom
stemningen. Sørg også for at komme "back-stage" på
deres museum og se de mange pokaler, som
fodboldklubben har høstet gennem årene.

Picasso-museet

Picasso tilbragte det meste af sin ungdom i Barcelona og
boede ikke langt fra, hvor museet ligger i dag. Den
permanente udstilling viser hans tilknytning til
Barcelona, og skiftende særudstillinger gør desuden
museet til et af byens mest velbesøgte.

Det gotiske kvarter

Barcelonas gamle gotiske kvarter rummer alt det
eventyr, som tænkes kan fra snævre gader og stræder,
Middelalderslot, Barcelonas gamle katedral, Den enorme

'Havets Katedral' samt flere smukke pladser, bl.a. Placa
Reial, smuk om dagen men endnu smukkere om aftenen
med de mange restauranter og det livlige aftenliv på
pladsen

Mont Jüic

Et besøg på bjerget er et absolut must, og her er mange
seværdigheder samlet på ét sted: Miro-museet, det
gamle fort, landsbyen Poble Espanyol og Den olympiske
by. Om sommeren er der gratis film ved den gamle borg,
hvor alle film - også danske! - vises på originalsproget.

Port Vell

Port Vell er Barcelonas marina, og den ligger, hvor La
Rambla ender. Her finder I et restaurations- og
butikskompleks, Europas største akvarium med 450
arter samt en stor IMAX-biograf. Syd for marinaen er
havneområdet, hvor byens mange krydstogtskibe lægger
til.

Barceloneta

Nord for marinaen ligger Barceloneta. Området er
Barcelonas gamle fiskerlandsby, og på mange måder det
mest autentiske, som I finder i byen. Bydelen er anlagt
med lige, smalle gader, og her en række gode
restauranter, som serverer fantastiske skaldyrsretter
som f.eks. Paella.

Casa Milá
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Casa Milá var Gaudís sidste værk, inden han gik i gang
med konstruktionen af Sagrada Família. Den bølgende
bygning med smedejernsornamentik er lige så meget en
abstrakt skulptur, der mimer naturens organiske former.
I dag huser bygningen både private boliger og kontorer.

Casa Batlló

Casa Batlló er endnu et stort mesterværk af Gaudí. Den
beboelige bygning stammer helt tilbage fra 1906. Det
ændrer dog ikke ved, at den nærmest virker lige så
banebrydende i dag, som da den stod færdig for over 100
år siden.

Barcelona-stranden

I finder stranden tæt på byens centrum og kun 20
minutter til fods fra Ramblaens start ved
Colombus-monumentet. I højsæsonen kan det anbefales
at søge til en af de andre strande længere fra centrum,
der er knap så tætpakkede - fx Icaria-stranden eller Mar
Bella-stranden.

Spise og drikke i Barcelona
Der findes et utal af restauranter i Barcelona. Lige fra
små lokale tapas restauranter til restauranter som Via
Veneto og AbaC Restuant med hhv. 1 og 2
Michelin-stjerner.

Restaurant med udsigt og roterende gulv

El xalet de Montjuic er beliggende på toppen af Montjuic,
hvor der er en fabelagtig udsigt over Barcelona.
Restauranten har et roterende gulv, så udsigten ændrer
sig hele tiden.

Gode tapas restauranter
Af gode tapas restauranter skal nævnes Cinco Jotas,
Tramoya, Julivert Meu og Paco Merlgo. Hvis menuen skal
være 'alt-godt-fra-havet' kunne følgende restauranter
være en mulighed: La Barceloneta, Cal Pintxo eller
Cangrejo Loco. På restaurant Torre de Alta Mar finder I
både det nationale og internationale køkken.
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Overnatning

Aktiviteter og udflugter

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

tel:65656565
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