
Πληθυσμός:
1,6 εκατομμύρια

Νόμισμα:
Ευρώ, €1=100 λεπτά

Ωράριο λειτουργίας:
Συνήθως 9:30-13:30 και
16:30-20:00 από Δευτέρα έως
Παρασκευή με κάποιες εξαιρέσεις.
Πολλά καταστήματα εφαρμόζουν
το ίδιο ωράριο και το Σάββατο και
μερικά είναι ανοικτά και τις
Κυριακές, έως το μεσημέρι. Τα
εμπορικά κέντρα και πολλά μεγάλα
καταστήματα έχουν συνεχόμενο
ωράριο.

Internet:
www.barcelonaturisme.com
www.bcn.es
www.spain.info

Τύπος:
La Vanguardia El Periódico El País
El Mundo

Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης:
112

Τουριστικές Πληροφορίες:
Turisme de Barcelona plaça de
catalunya 17 - υπόγειο Ανοικτά
καθημερινά 9:00–21:00 (κλειστά
στις 25/12 και την 1/1) Τηλ. +34
932 853 834
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η επιβλητική αρχιτεκτονική και τα μοντέρνα εστιατόρια
ταίριαξαν με τις παραλίες και το ηλιόλουστο κλίμα της νότιας
Ισπανίας και μετέτρεψαν την Βαρκελώνη μέσα σε λίγες μόλις
δεκαετίες από ένα χοντροκομμένο λιμάνι σε έναν από τους
κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης, εάν όχι του κόσμου.
Με λίγα λόγια είναι η πόλη που προσφέρει σχεδόν τα πάντα,
σχεδόν για όλους. Για τους πραγματικά ορεξάτους όμως η
Βαρκελώνη είναι η πόλη που προσφέρει και το κάτι
παραπάνω!
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Η ΠΟΛΗ #THECITY#

Όπως και πολλές άλλες πόλεις της
Μεσογείου, η Βαρκελώνη ιδρύθηκε από
τους Ρωμαίους. Ο αρχικός οικισμός, που
ονομαζόταν Barcino, ήταν ένα μικρό
λιμανάκι στο σημείο που σήμερα βρίσκεται
ο καθεδρικός ναός της πόλης. Η πόλη ήταν
τότε υπό τη σκιά της Τεραγόνας, της
πρωτεύουσας της επαρχίας. Η Βαρκελώνη
στην ιστορία της κατακτήθηκε τόσο από
τους Βησιγότθους, όσο και από τους
Μαυριτανούς. Ωστόσο οι κατακτήσεις αυτές
δεν ήταν τόσο σημαντικές για το μέλλον
της πόλης, όσο η άφιξη των Φράγκων κατά
τα τέλη του 9ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο
άρχισε να διαμορφώνεται η ταυτότητα της
Βαρκελώνης και της Καταλονίας και να
διαφοροποιείται από την ταυτότητα της
υπόλοιπης Ισπανίας.

Αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στη
γλώσσα. Τα ισπανικά ή καστιλιανικά έχουν
πολλές αραβικές λέξεις, ενώ αντιθέτως, τα
καταλανικά έχουν πολλές λέξεις γαλλικής
προέλευσης. Συνεπώς, τα καταλανικά δεν
είναι ισπανική διάλεκτος, αλλά μια
ξεχωριστή γλώσσα που συγγενεύει με τις
υπόλοιπες ρομανικές γλώσσες. Η ιστορία
της Βαρκελώνης αποτυπώνεται σε κάθε
σημείο της πόλης. Η αρχαιότερες περιοχές
βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, όπως η
εμπορική συνοικία Barri Gotic. Στην άλλη
πλευρά της κύριας λεωφόρου, της La
Rambla, εκτείνεται η θρυλική συνοικία
Raval. Έως τη δεκαετία του 1980, δεν ήταν
παρά μια υποβαθμισμένη περιοχή που
φιλοξενούσε την κινέζικη συνοικία της

πόλης (Barrio Chino) και τους οίκους
ανοχής. Σήμερα κατακλύζεται από καφέ και
καταστήματα επώνυμων σχεδιαστών, ενώ
λίγο βορειότερα εκτείνεται το μοδάτο
Eixample, που προέκυψε κατά την
επέκταση της πόλης τον 19ο αιώνα. Οι
πολύ μακριοί και ίσιοι δρόμοι διακόπτονται
στις διασταυρώσεις από μικροσκοπικές
διαγώνιες πλατείες που ονομάζονται
xamfrà.

More than 2 million
readers per month

Do you want to reach
everyone travelling to

your destination?
Our unique media can help!

Contact: ads@fastcheck.se

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ #DOANDSEE#

Η Βαρκελώνη οφείλει ένα μεγάλο μέρος της
γοητείας της στη μεγάλη ποικιλία των
αξιοθέατών της. Ο αρχιτέκτονας, ο
κολλημένος με το design, ο
ποδοσφαιρόφιλος, ο ιστορικός τέχνης, ο
πολεοδόμος - όλοι θα βρουν κάτι στην
πληρέστερη πόλη της Μεσογείου. Μια
επίσκεψη στη Sagrada Familia, στη Casa
Mila και στη Casa Calvet είναι
επιβεβλημένη για όποιον ταξιδεύει στην
Βαρκελώνη. Ο ταξιδιωτικός οδηγός της
Fastcheck για την Βαρκελώνη θα σας
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οδηγήσει σε μερικά από τα πιο γνωστά
αξιοθέατα της πόλης.

Sagrada Família
Το πιο τρελό γιαπί του κόσμου. Η ιδιοφυία
του Gaudi και το γεγονός ότι ο καθεδρικός
αυτός ναός δεν πρόκειται να τελειώσει
ποτέ, τον κάνουν ακόμη πιο εκπληκτικό.

Διεύθυνση : C. Mallorca 401
Internet: www.sagradafamilia.cat

Nou Camp
Η ομάδα της Μπαρτσελόνα δεν είναι απλά
ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Ώρες ώρες
νιώθει κανείς ότι κουβαλά στις πλάτες της
την τιμή ολόκληρου του έθνους. Η
επίσκεψη είναι ενδιαφέρουσα ακόμη και για
όποιον δεν ενδιαφέρεται για το
ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τους
καλοντυμένους θεατές, αλλά και για την
περίτεχνη αρχιτεκτονική του σταδίου.

Διεύθυνση : Avinguda d’Arístides Maillol

Espai Gaudí – La Pedrera
Εάν δεν σας φτάνει ο χρόνος για να
επισκεφτείτε όλα τα σημεία-ορόσημα του
Gaudi, δείτε τουλάχιστον αυτό.
Επισκευθείτε το μουσείο Gaudi στον
τελευταίο όροφο και εάν μπορείτε, μείνετε
για ένα ποτό στη βεράντα. Ο Πόλεμος των
Άστρων του George Lucas είναι σαν να είχε
ως έμπνευση τη διακόσμηση αυτού του
κτιρίου.

Διεύθυνση : Provença 261-265

Macba
Αφήστε για λίγο τους πολυσύχναστους
δρόμους και επισκεφτείτε το μουσείο
μοντέρνας τέχνης της Βαρκελώνης, το
MACBA (Museu d´Art Contemporani de
Barcelona).

Διεύθυνση : Plaça dels Àngels, 1
Internet: www.macba.es

Palau De La Música Catalana
Αν και λιγότερο εκκεντρικός απ’ ό,τι οι

δημιουργίες του Gaudi, αυτός ο
συναυλιακός χώρος που σχεδιάστηκε πριν
από 100 χρόνια από τον Domènech i
Montaner είναι στην πραγματικότητα ένα
πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του
μοντερνισμού. Το "παλάτι της καταλανικής
μουσικής" αποδίδει φόρο τιμής όχι μόνο
στη μουσική κληρονομιά της Καταλονίας,
αλλά και σε κάθε είδος μουσικής, στην
ομορφιά, το χρώμα και την απόλαυση.

Διεύθυνση : C/ Palau de la Música 4-6
Μετρό: Urquinaona
Τηλέφωνο: +34 932 957 200
Internet: www.palaumusica.org

Santa Maria Del Mar
Η πιο όμορφη εκκλησία της Βαρκελώνης
και ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα καταλανικού γοτθικού ρυθμού,
με ένα πιο απλό ύφος σε σχέση με τη
γοτθική αρχιτεκτονική που έχουμε
συνηθίσει. Η εκκλησία αποπνέει μια
υπέροχη αίσθηση ευρυχωρίας και μοιάζει να
αιωρείται στον αέρα, χάρη στις λεπτές
κολώνες και τα παρεκκλήσια που είναι
ελάχιστα διακοσμημένα.

Διεύθυνση : Plaça Santa Maria 1
Μετρό: Jaume I

Parc De Collserola
Το πράσινο τμήμα της πόλης. Ακριβώς πίσω
από το πολεοδομικό συγκρότημα της
Βαρκελώνης βρίσκεται ένα πάρκο 80.000
στρεμμάτων – ή, όπως αρέσκονται να
τονίζουν οι υπεύθυνοι, 22 φορές
μεγαλύτερο από το Central Park της Νέας
Υόρκης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα, από
θεματικά πάρκα έως πολυτελή ξενοδοχεία,
και κυρίως μεγάλες παρθένες εκτάσεις για
να περιπλανηθείτε ή να κάνετε ποδήλατο.

Στο ίδιο το πάρκο μπορείτε να φθάσετε
μόνο με τον προαστιακό από τον σταθμό
Catalunya: Πάρτε το τρένο με κατεύθυνση
προς Terrassa ή Sabadell και κατεβείτε στο
Baixador de Vallvidrera. Από εκεί μπορείτε
να πάτε με τα πόδια ως το Centre
d’Informació, το κέντρο πληροφόρησης του
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πάρκου.

Διεύθυνση : C/l’Església
Τηλέφωνο: +34 932 803 552
Internet: www.parccollserola.net

L’aquarium De Barcelona
Οι καρχαρίες είναι οι σταρ αυτού του
ενυδρείου που αντλεί τη θεματολογία του
από τα νερά της Μεσογείου. Το ενυδρείο
βρίσκεται στο τέλος της Las Ramblas, πολύ
κοντά στο κέντρο της πόλης.

Διεύθυνση : Moll d’Espanya del Port Vell
Τηλέφωνο: +34 93 221 74 74
Internet: www.aquariumbcn.com

ΦΑΓΗΤΟ #EATING#

Η απίστευτη ποικιλία των εστιατορίων της
Βαρκελώνης μπορεί να χωριστεί σε δύο
κατηγορίες: τα παλιά και τα νέα. Εδώ
βρίσκονται μερικά από τα πιο μοντέρνα
εστιατόρια του κόσμου, υπό τη διεύθυνση
των πιο καινοτόμων σεφ (ο πιο διάσημος
είναι ο Ferrán Adrià). Υπάρχει όμως και η
παραδοσιακή καταλανική κουζίνα που
παρόλο που μερικές φορές είναι βαριά, έχει
ορισμένα πολύ νόστιμα πιάτα λαχανικών
(samfaina, ένα είδος τουρλού, escalivada,
ψητές αποφλοιωμένες πιπεριές, μελιτζάνες
και κρεμμύδια, espinacs a la catalan,
σπανάκι τηγανητό με σκόρδο, κουκουνάρι
και σταφίδες). Το πιο γνωστό είναι το
ρουστίκ pa amb tomàquet, μια φέτα ψωμί
με ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένη
ντομάτα.

Ειδικά τα "νέα" εστιατόρια μπορεί να είναι
πανάκριβα, αλλά πολλοί βοηθοί των πιο
διάσημων σεφ έχουν πλέον ανοίξει τα δικά

τους οικονομικά εστιατόρια. Σε γενικές
γραμμές, τα "παλιά" εστιατόρια παρέχουν
καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, παρόλο
που και εκεί ενδέχεται να συναντήσετε
τσιμπημένες τιμές.

Στη Βαρκελώνη είναι απαραίτητο να κάνετε
κράτηση στα εστιατόρια. Για βραδινό,
καλύτερα είναι να πάτε μετά τις 21:00.

Cal Pep
Πολύ δημοφιλές μπαρ και εστιατόριο για
τάπας (ισπανικοί μεζέδες). Το καλύτερο
είναι να ανοίξετε δρόμο ως το μπαρ και να
αφήσετε τον ίδιο τον Pep να σας προτείνει
τα καλύτερα ορεκτικά. Αλλιώς, υπάρχουν
και τραπέζια, καθώς και μια ήσυχη αίθουσα
στο βάθος. Προσφέρεται ένας συνδυασμός
παραδοσιακής και νεωτερικής κουζίνας. Οι
τιμές κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα.

Διεύθυνση : Plaça de les Olles 8
Μετρό: Barceloneta
Τηλέφωνο: +34 933 107 961
Internet: www.calpep.com

Cafè De L’acadèmia
Ελαφρώς εκσυγχρονισμένη καταλανική
κουζίνα σε ένα γοητευτικό υπαίθριο
εστιατόριο (καλύτερα να πάτε από νωρίς
για να βρείτε θέση) ή στο στυλάτο
εσωτερικό του με τους πέτρινους τοίχους.
Το μεσημέρι γεμίζει από τους υπαλλήλους
του δημαρχείου και της νομαρχίας που
βρίσκονται δίπλα. Οι τιμές κυμαίνονται σε
μεσαία επίπεδα.

Διεύθυνση : C/Lledó 1
Μετρό: Jaume I
Τηλέφωνο: +34 933 198 253

Ot
Ένα μέρος όπου μπορείτε να γευθείτε τη
σύγχρονη καταλανική κουζίνα χωρίς να σας
βγει ο κούκος αηδόνι. Δεν υπάρχει μενού.
Απλά αφήστε τους σεφ να σας προτείνουν
ένα ταξίδι στο γαστρονομικό τους σύμπαν
που είναι γεμάτο απολαυστικές εκπλήξεις.
Είναι μικρό και καλό. Οι τιμές κυμαίνονται
σε μεσαία επίπεδα και άνω.
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Διεύθυνση : C/Corsega 537
Μετρό: Sagrada Família
Τηλέφωνο: +34 934 358 048

Alkimia
Όπως το λέει η λέξη: αλχημεία. Πώς αλλιώς
να περιγράψει κανείς την τέχνη με την
οποία ασχολούνται όλοι αυτοί οι
βραβευμένοι ισπανοί σεφ; Εδώ θα βρείτε
τον Jordi Villa που έχει τιμηθεί με αστέρι
Red Guide της Michelin για τις ερμηνείες
του σε κλασικά ισπανικά πιάτα αλλά και για
τις καινοτομίες του – τι θα λέγατε για
μερικές λεπτές φέτες τόνου σε βάση αφρού
μουστάρδας; Κάντε κράτηση εγκαίρως.
Ακριβό.

Διεύθυνση : C/Indústria 79
Μετρό: Sagrada Família
Τηλέφωνο: +34 932 076 115

Salero
Κομψή κουζίνα fusion σε ένα σχεδόν
εντελώς λευκό περιβάλλον. Ένα
αντιπροσωπευτικό πιάτο του Salero είναι ο
τόνος με σπανάκι και konbu, ένα φύκι από
την Ιαπωνία. Εάν φάτε το βράδυ σε αυτό το
εστιατόριο, συνεχίστε με ένα ποτό στα
μπαρ της συνοικίας Borh (βλ. πιο κάτω
στην ενότητα Μπαρ & νυχτερινή ζωή).

Διεύθυνση : Rec 60
Τηλέφωνο: +34 933 198 022

7 Portes
Το "Επτά πόρτες" λειτουργεί από το 1836
και έχει ακόμη την αρχική του εσωτερική
διακόσμηση σε στυλ του μοντερνισμού –
σκούρο ξύλο και πλακάκια. Κι όμως το
φαγητό εδώ δεν είναι καθόλου
παλιομοδίτικο. Συνήθως είναι γεμάτο κόσμο
που απολαμβάνει την παραδοσιακή
καταλανική κουζίνα. Δοκιμάστε την crema
catalana, την καταλανική εκδοχή της κρεμ
καραμελέ. Θεωρείται η καλύτερη της
Βαρκελώνης.

Διεύθυνση : Passeig d´Isabel II 14
Τηλέφωνο: +34 933 193 033
Internet: www.7portes.com (in Spanish)

Colibri
Αυτό το εστιατόριο υψηλής μαγειρικής
τέχνης είναι πρωτοπόρο στη αγορά της
σύγχρονης μαγειρικής. Ο συνδυασμός της
ατμόσφαιρας, του γενικότερου
περιβάλλοντος και των προϊόντων οφείλει
τη φρεσκάδα του στην αγορά τροφίμων της
Boqueria.

Διεύθυνση : Casanova, 212
Τηλέφωνο: +34 934 432 306
Internet: www.restaurantcolibri.com

Casa Leopoldo
Η γεύση της παλιάς Βαρκελώνης, τόσο
χάρη στη διακόσμηση, όσο και στο μενού
που είναι πλούσιο σε ψάρι και θαλασσινά. Ο
Montalban, ο Βαρκελωνέζος κριτικός
λογοτεχνίας, συγγραφέας αστυνομικών
μυθιστορημάτων και καλοφαγάς ήταν
τακτικός θαμώνας εδώ.

Διεύθυνση : Sant Rafael 24
Τηλέφωνο: +34 934 413 014
Internet: www.casaleopoldo.com

Μπαρ Με Τάπας
Αφιερώστε ένα απόγευμα στις γεύσεις των
τάπας, των μεζέδων που είναι πλέον
γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Αρχίστε με
μερικά απλά αλλαντικά στην La Taberna la
Comidilla Real, στη Calle Heures 6-1. Στη
συνέχεια τραβήξτε για το Opaqo στη Calle
Ciutat 10, και παραγγείλτε tarrina de
alcachofas, αγκινάρες με τυρί ή καρπάτσο
με πάπια. Κλείστε τη βραδιά στο
Xampanyet, στον αριθμό 22 της Calle
Montcada, με ένα πιάτο banderillas
(σουβλάκια) από αντζούγιες ή με καπνιστό
τόνο με κατσικίσιο τυρί.
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ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ #CAFES#

Η κουλτούρα του καφέ στην Βαρκελώνη
έχει ιταλική προέλευση και διέπεται από
τους δικούς της απλούς κανόνες. Ο café
con leche (café amb llet, στα καταλανικά)
είναι για το πρωινό, κατά προτίμηση μαζί με
ένα κρουασάν. Το μεσημέρι, ιδίως μετά το
φαγητό, οι ντόπιοι προτιμούν έναν
εσπρέσο, δηλαδή έναν café solo (un café) ή
έναν cortado (un tallat), που δεν είναι
παρά ένας εσπρέσο με γάλα. Ο
επονομαζόμενος café Americano είναι αυτό
που ορισμένοι περιγράφουν ως η νερωμένη
εκδοχή των δύο καφέδων που
προαναφέραμε. Το απόγευμα ή μετά το
δείπνο πάρτε έναν café solo corto, που
είναι ένας δυνατός εσπρέσο, ή έναν
carajillo, δηλαδή έναν café solo με ισπανικό
μπράντι.

Café Zürich
Το Zürich είναι ένα από τα πιο γνωστά
στέκια της Βαρκελώνης και είναι ιδανικό για
να κάνετε χάζι με τον κόσμο που περνά.
Εδώ, τα φιλιά, οι χαιρετισμοί και τα
αγωνιώδη κοιτάγματα στα ρολόγια για το
ραντεβού που άργησε δεν σταματούν ποτέ.
Θα σας ζητηθεί να πληρώσετε μόλις σας
σερβίρουν τον καφέ. Έτσι, μπορείτε να
φύγετε όποτε σας έρθει.

Διεύθυνση : Plaça Catalunya 1

Café De L‘opera
Αν δεν βρείτε τραπέζι στο Zürich, ελάτε
από εδώ. Πολλοί από τους πλανόδιους της
La Rambla συχνάζουν στο Café de

L‘OPERA.

Διεύθυνση : La Rambla 74

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
#BARSANDNIGHTLIFE#

Όταν η υπόλοιπη Ευρώπη κοιμάται, η
Βαρκελώνη το γλεντάει! Η νυχτερινή ζωή
ξεκινάει αργά, κατά προτίμηση σε κάποιο
μπαρ. Οι Ισπανοί πιστεύουν ότι δεν είναι
έξυπνο να πίνεις με άδειο στομάχι, και έτσι
στα περισσότερα μπαρ σερβίρεται και
φαγητό, συνήθως τάπας.

Η τρέντι νυχτερινή ζωή της Βαρκελώνης
δεν μένει ποτέ ίδια. Έτσι είναι αδύνατον να
απαριθμήσει κανείς τα καλύτερα μπαρ και
κλαμπ. Η καλύτερη συμβουλή είναι να
ρωτήσετε τον κόσμο που θα βρείτε μέσα σε
καταστήματα μόδας και δισκάδικα ή
ανθρώπους που απλά φαίνεται να ξέρουν
ποια είναι τα πιο ιν μαγαζιά. Εν τω μεταξύ,
για τη νυχτερινή σας βόλτα, ο οδηγός της
Fastcheck σας προτείνει τα ακόλουθα μέρη.

Mirablau
Πιείτε ένα ποτό απολαμβάνοντας την
καλύτερη θέα της πόλης από τις πλαγιές
του Tibidabo, είτε στην υπαίθρια βεράντα ή
πίσω από τα μεγάλα παράθυρα που
εκτείνονται από τον έναν τοίχο στον άλλο.
Μετά από τα ανήλιαγα δρομάκια του Barri
Gòtic και του El Born, είναι ευχάριστη
αλλαγή να έχει κανείς τη Βαρκελώνη στα
πόδια του.

Διεύθυνση : C/ Manuel Arnús, 2
Τηλέφωνο: +34 934 188 559
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La Vinya Del Senyor
Απέναντι από την όμορφη εκκλησία της
Santa Maria del Mar, το La Vinya del
Senyor, με την πλούσια συλλογή κρασιών
του (που ανανεώνεται τακτικά) και το
εξαιρετικό μενού με τάπας, παραμένει το
καλύτερο μαγαζί για να δοκιμάσετε κρασί
στην Βαρκελώνη. Υπαίθριο εστιατόριο στην
πλατεία της εκκλησίας.

Διεύθυνση : Plaça Santa Maria 5
Μετρό: Jaume I
Τηλέφωνο: +34 933 103 379

Dry Martini
Μοιάζει με λέσχη κυρίων, κάτι που το
καθιστά εξαιρετικά στυλάτο. Ιδανικό για
ένα ποτό πριν ή μετά το δείπνο.

Διεύθυνση : Aribau 162-166
Internet: www.drymartinibcn.com

Schilling
Το Schilling είναι ένα φιλικό, μάλλον
κουλτουριάρικο στέκι κοντά στη La Rambla
και το Barrí Gotic. Περιδιαβαίνοντας το
Barrí Gotic δεν υπάρχει περίπτωση να μην
περάσετε από μπροστά του κανά δυο
φορές.

Διεύθυνση : Ferran 23
Internet: www.cafeschilling.com

Marsella
Βαθιά χωμένο στη συνοικία Raval, το
Marsella είναι το μπαράκι που σύχναζε ο
Jean Genet, παρέα με κλέφτες και πόρνες.
Από δω δεν λείπει το αψέντι, αλλά ούτε και
οι ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις με
ηθοποιούς τραβεστί.

Διεύθυνση : Sant Pau 65

La Paloma
Ο συνδυασμός της ομορφιάς του παλιού με
τη σύγχρονη μόδα που χαρακτηρίζει το
Raval είναι εμφανής στο La Paloma. Αυτό
το παλάτι του χορού πλέον προσελκύει
νεανικό κοινό που επιδίδεται στο tango και
στο paso doble.

Διεύθυνση : Tigre 27a

Otto Zutz
Ένα καταξιωμένο κλαμπ με τρία επίπεδα
που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις ενός
παλιού εργοστασίου. Ευρύχωρο και ευάερο,
είναι ένα καλό μέρος για χορό, όταν παίζει
τη σωστή μουσική. Η πελατεία είναι μάλλον
συνηθισμένη, με λίγο ωραίο κόσμο και με
αρκετούς celebrities.

Διεύθυνση : C/Lincoln 15
Τηλέφωνο: +34 932 380 722
Internet: www.ottozutz.es

ΨΩΝΙΑ #SHOPPING#

Το shopping στη Βαρκελώνη έχει πολύ και
ενδιαφέρον ψάξιμο. Ασυνήθιστα
καταστήματα θα βρείτε στα περισσότερα
μέρη της πόλης, αλλά αν θέλετε να είστε
αποτελεσματικοί είναι καλύτερα να
εστιάσετε στην Placa Catalunya και στο
Barri Gotic. Το διασκεδαστικό και γιγαντιαίο
πολυκατάστημα El Corte Ingles θα το
βρείτε στην Placa Catalunya. Επισκευθείτε
το όχι μόνο για τα εμπορεύματα, αλλά και
για τον κόσμο του.

Απέναντι βρίσκεται το El Triangle, ένα
τρομακτικά μεγάλο ανάκτορο του shopping
με ενημερωμένο αρωματοπωλείο και
κατάστημα υποδημάτων της Camper. Η
Calle Avinyó στο Barrí Gotic είναι ίσως ο
πιο ενδιαφέρων εμπορικός δρόμος της
Βαρκελώνης. Εδώ βρίσκεται το Ζ, το μαγαζί
του τρελού διακοσμητή, όπου θα βρείτε
kitsch και αστεία αντικείμενα. Άλλα
ενδιαφέροντα καταστήματα είναι το Soda,
με street fashion ρούχα, το Angel Gimeno
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που εξειδικεύεται στα τρέντι ανδρικά
πουκάμισα, και το Loft Avignon, που
απευθύνεται σε πιο εκλεπτυσμένα γούστα.
Εκεί κοντά είναι και το Zsu Zsa, όπου δυο
αδελφές από την Αργεντινή σχεδιάζουν
μαζί με τη μητέρα τους τη δική τους σειρά
ξεχωριστών ρούχων για τη γυναίκα. Το
Herborista del Rei, στην Calle del Vidre 1
του Barrí Gotic, είναι η καλύτερη επιλογή
για μυρωδικά και μπαχάρια. Το μαγαζί αυτό
βρίσκεται στο ίδιο σημείο από το 1823, και
προσφέρει μια μάλλον αλλόκοτη εμπειρία.

Μια επίσκεψη στη αγορά της La Boquería,
στη μέση της La Rambla, επιβάλλεται. Την
παράσταση κλέβουν οι ιχθυοπώλες – η
ποικιλία σε μύδια, θαλασσινά και όστρακα
είναι εντυπωσιακή. Για τα καλύτερα
μανιτάρια της πόλης, κάντε μια στάση στο
Petràs Fruits del Bosc. Και μετά απολαύστε
ένα φρέσκο χταποδάκι με σκόρδο και
μαϊντανό μαζί με ένα ποτήρι cava (ισπανική
σαμπάνια) στο μπαρ El Quim ή στο Pinotxo.
Ένα καλό μέρος εάν θέλετε να ψωνίσετε
τρόφιμα είναι και η συνοικία του El Born.
Το Casa Gispert, στη C/Sombrerers 23,
δίπλα στην εκκλησία της Santa Maria del
Mar, ασχολείται αποκλειστικά με το
καβούρδισμα του καφέ από το 1851. Εδώ
θα βρείτε επίσης ξηρούς καρπούς,
αποξηραμένα φρούτα, κακάο, μπαχαρικά
και μανιτάρια. Το Tot Formatge, στην
Passeig del Born 13, είναι ένα από τα πλέον
ενημερωμένα μαγαζιά με ισπανικά και ξένα
τυριά.

Για πιο σοβαρό shopping μόδας,
κατευθυνθείτε προς την Passeig de Gràcia,
την παράλληλη Rambla de Catalunya,
καθώς και την γύρω περιοχή. Εδώ θα
βρείτε όλα τα γνωστά διεθνή ονόματα της
μόδας, συμπεριλαμβανομένων των
μεγάλων ισπανών οίκων, όπως οι Adolfo
Domínguez, Armand Basi, Groc και ο
ειδικός στα δερμάτινα Loewe. Δεν λείπουν
βέβαια και οι πιο οικονομικές εναλλακτικές,
όπως τα Zara, Mango και Massimo Dutti.

Μια αρκετά μεγάλη ποικιλία μοδάτων
επώνυμων ρούχων θα βρείτε στο Noténom,
στην C/Pau Claris 159. Το Gonzalo
Comella, στην Passeig de Gràcia 6,
αποτελεί θεσμό στο χώρο της
βαρκελωνέζικης μόδας – η αλυσίδα έχει
ιστορία που διαρκεί πάνω από έναν αιώνα –
με μεγάλη ποικιλία ρούχων επώνυμων
σχεδιαστών.

Το Vinçon, το πολυκατάστημα με είδη για
το σπίτι, έχει πλέον αναχθεί σε καλτ μαγαζί
και βρίσκεται επίσης στην Passeig de Gràcia
(αρ. 96). Καλτ θεωρείται επίσης και το
Colmada Quilez στην παράλληλη Rambla
de Catalunya, στον αριθμό 63. Αυτό είναι
το πιο ξακουστό κατάστημα τροφίμων της
Βαρκελώνης με χιλιάδες κονσέρβες,
αποξηραμένα προϊόντα και μπουκάλια στα
ράφια που καλύπτουν τους τοίχους όλου
του καταστήματος από το πάτωμα έως το
ταβάνι. Η ποικιλία σε κρασιά και
οινοπνευματώδη είναι απίστευτη. Δεν
λείπουν βέβαια τα τυριά και τα
delicatessen, που σερβίρονται στον πάγκο
από υπαλλήλους με ριγέ στολές.

El Corte Inglés
Ο κολοσσός των πολυκαταστημάτων της
Ισπανίας εμπνέει αισθήματα αγάπης και
μίσους, αλλά εκπληρώνει με επιτυχία τη
βασική αποστολή κάθε πολυκαταστήματος:
να προσφέρει σχεδόν τα πάντα, σχεδόν
στους πάντες. Επώνυμα ρούχα, δικές τους
σειρές ένδυσης σε μεσαίες και χαμηλές
τιμές, τεράστια τμήματα αρωματοπωλείου
και καλλυντικών, δερμάτινα είδη σε όλες
τις κατηγορίες τιμής, παιχνίδια, παιδικά
ρούχα, είδη τέχνης, τρόφιμα και
delicatessen, είδη σπιτιού, λευκές
συσκευές, έπιπλα κήπου, τμήμα με είδη
καπνιστού και υγραντήρες κλπ. Ωστόσο, το
καλύτερο στο El Corte Inglés είναι η
εξυπηρέτηση. Το προσωπικό είναι πάντοτε
φιλικό και εξυπηρετικό και μπορείτε να
κοντύνετε ή να στενέψετε οποιοδήποτε
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ρούχο δωρεάν και χωρίς καμία αντίρρηση.
Επίσης ο πελάτης έχει απεριόριστο δικαίωμα
επιστροφής με την επίδειξη της απόδειξης.
Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν
απήχηση στον κόσμο.

Διεύθυνση : Plaça de Catalunya
Μετρό: Catalunya
Internet: www.elcorteingles.es

L’illa
Εμπορικό κέντρο με χαρακτηριστικό οβάλ
σχήμα, σχεδιασμένο από τον Rafael Meneo,
που φιλοξενεί περισσότερα από 130
καταστήματα. Εδώ θα βρείτε πολλές από τις
μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως οι FNAC,
Decathlon, Zara, Mango, Benetton, Diesel
και Camper. Στο ισόγειο υπάρχει αγορά με
νωπά είδη καθώς και το Caprabo, η
γιγαντιαία αλυσίδα παντοπωλείων.

Διεύθυνση : Avinguda Diagonal 545
Μετρό: Maria Cristina
Τηλέφωνο: +34 934 440 009
Internet: www.lilla.com

ΔΙΑΜΟΝΗ #SLEEPING#

Οι οδηγοί Arrivalguides της Fastcheck σας
προτείνουν μια σειρά από ξενοδοχεία της
Βαρκελώνης για τις μέρες της διαμονής σας
στην πόλη. Καλό είναι να κάνετε κράτηση
εκ των προτέρων.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Hotel Omm
Ένα από τα πιο μοντέρνα ξενοδοχεία της
κομψής Βαρκελώνης. Ο επιτυχημένος
όμιλος εστιατορίων Tragaluz άνοιξε αυτό το
πρώτο του ξενοδοχείο στις αρχές του 2003.
Το αμερικανικό περιοδικό Travel & Leisure

το έχει τιμήσει με τη διάκριση του
καλύτερου νέου designer ξενοδοχείου. Από
το χαμηλών τόνων lobby σε τόνους ξύλου
και πέτρας έως τη σχεδόν γιαπωνέζικη
πισίνα με επένδυση ξύλου στην βεράντα
του τελευταίου ορόφου, κυριαρχούν οι
κρεμ βερνικωμένοι τοίχοι των δωματίων, τα
ονειρεμένα μπάνια και η υψηλή τεχνολογία.

Διεύθυνση : C/Rosselló 265
Μετρό: Diagonal
Τηλέφωνο: +34 934 454 000
Internet: www.hotelomm.es

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Prestige Paseo De Gràcia
Μινιμαλιστικά δωμάτια (χωρίς να λείπουν οι
plasma τηλεοράσεις Bang & Olufsen),
ιαπωνικοί κήποι, lounge bar με δανειστική
βιβλιοθήκη και ρεσεψιονίστ που ξέρουν την
Βαρκελώνη από την καλή και από την
ανάποδη. Το Prestige Paseo de Gràcia
δικαίως αξιώνει τον τίτλο του απόλυτου
boutique ξενοδοχείου, για τον επισκέπτη
που ξέρει να εκτιμά το design. Το σημείο
που βρίσκεται δεν θα μπορούσε να είναι
καλύτερο από την άποψη του shopping.

Διεύθυνση : Passeig de Gracia 62
Τηλέφωνο: +34 932 724 180
Internet: www.prestigepaseodegracia.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Hostal Oliva
Πολύ καλό και αξιοζήλευτο ξενοδοχείο σε
ένα στυλάτο κτίριο του 19ου αιώνα που
βρίσκεται στην κύρια εμπορική λεωφόρο
της Βαρκελώνης. Το Hostal Olivia ιδρύθηκε
το 1931. Καθαρά, εύχρηστα δωμάτια, από
τα οποία μερικά έχουν ανακαινιστεί. Φιλικό
προσωπικό. Τα φθηνότερα δωμάτια δεν
έχουν δικό τους μπάνιο.

Διεύθυνση : Passeig de Gràcia 32
Τηλέφωνο: +34 934 880 162
Internet: www.hostaloliva.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Hotel Banys Oriental
Αυτό είναι το ξενοδοχείο για τον επισκέπτη
της Βαρκελώνης που τον ενδιαφέρει να
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είναι στη μόδα. Σε ένα κτίριο του 19ου
αιώνα, το εσωτερικό του είναι καθαρά
φουτουριστικό, μονόχρωμο, με πλαστικές
καρέκλες Kartell, μαύρα μπάνια και
αυστηρές γραμμές. Το πρωινό σερβίρεται
στο εστιατόριο Parellada.

Διεύθυνση : Carrer Argenteria 37
Τηλέφωνο: +34 932 688 460
Internet: www.hotelbanysorientals.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Nh Duc De La Victòria
Εξαιρετική επιλογή για τον επισκέπτη του
Σαββατοκύριακου που προτιμά να ξοδέψει
τα χρήματά του σε ψώνια και εξόδους.
Καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Διεύθυνση : Duc de la Victòria 15
Τηλέφωνο: +34 93 270 34 10
Internet: www.nh-hotels.com

ΚΑΛΟ
Hostal La Palmera
Απλό, αλλά σε καλό σημείο, κοντά στη
αγορά της La Boqueria. Τα δωμάτια είναι
καθαρά, φωτεινά και ευάερα – και
παραδόξως αρκετά ήσυχα, εάν αναλογιστεί
κανείς πόσο κοντά βρίσκεται στα μπαρ της
Rambla και του Raval. Μερικά έχουν και
μπαλκόνια.

Διεύθυνση : C/Jerusalem 30
Μετρό: Liceo
Τηλέφωνο: +34 933 170 997
Internet: www.hostallapalmera.com

ΚΑΛΟ
Mur-mar
Αξιόπιστο, αλλά κάπως παλιό ξενοδοχείο με
διαμερίσματα, που βρίσκεται κοντά στα
πάντα.

Διεύθυνση : La Rambla 34
Τηλέφωνο: +34 93 318 26 12
Internet: www.apartamentosmurmar.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
#ESSENTIALINFORMATION#

Ο δωρεάν οδηγός της Fastcheck για την
Βαρκελώνη σας προσφέρει μερικές
χρήσιμες πληροφορίες πριν ταξιδέψετε.
Στις τελευταίες σελίδες του οδηγού θα
βρείτε χάρτες και ένα ευρετήριο οδών.

Αεροδρόμια
Το Aeropuerto de Barcelona (BCN), το
αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, βρίσκεται 13
χλμ. νοτιοανατολικά του εμπορικού
κέντρου. Διάφορες εταιρείες αστικών
λεωφορείων εξυπηρετούν τους διάφορους
τερματικούς σταθμούς και τους συνδέουν
κάθε 15 λεπτά με την κεντρική πλατεία
Plaza de Catalunya. Τα εισιτήρια για τη
μονή διαδρομή κοστίζουν 3,75 ευρώ. Τα
τοπικά τρένα αναχωρούν για τη Βαρκελώνη
κάθε 30 λεπτά και η διαδρομή κοστίζει
περίπου 2,50 ευρώ. Τα ταξί χρεώνουν
15-21 ευρώ τις καθημερινές και κάτι
παραπάνω τα Σαββατοκύριακα.

Το αεροδρόμιο της Girona απέχει περίπου
100 χλμ. από το κέντρο της Βαρκελώνης
και υπάρχουν τρεις τρόποι να πάτε από το
ένα στο άλλο.

Η απλή διαδρομή με το λεωφορείο στοιχίζει
11 ευρώ ή 19 ευρώ μετ’ επιστροφής. Τα
λεωφορεία θα σας πάνε έως τον σταθμό
Estacio d’Autobusos Barcelona Nord.

Το ταξί θα σας πάρει περίπου 120 ευρώ.
Καλύτερα να διανυκτερεύσετε στην Girona
και να πάρετε την άλλη μέρα το λεωφορείο.

Επίσης, υπάρχουν τρένα από και προς
Βαρκελώνη αλλά στην περίπτωση αυτή θα

|ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ : 2009-03-09



Make your trip start at hoMe | www.arrivalguides.coM

πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μεταβείτε
από το κέντρο της Girona στο αεροδρόμιο.

Internet: aena.es and emt-amb.com

Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
Εισιτήρια για το μετρό μπορείτε να
προμηθευτείτε από τα σημεία ταξιδιωτικών
πληροφοριών και από τους σταθμούς.
Ισχύουν για μία διαδρομή και κοστίζουν
περίπου 1 ευρώ. Εισιτήρια για το
λεωφορείο αγοράζετε από τον οδηγό. Τις
κάρτες απεριορίστων διαδρομών για μία ή
πέντε ημέρες μπορείτε να τις αγοράσετε
online στο: www.tmb.net.

Σε αυτό τον δικτυακό τόπο θα βρείτε επίσης
δρομολόγια καθώς και προτάσεις για το τι
μπορείτε να κάνετε στη Βαρκελώνη.

Ταξί
Τα μαυροκίτρινα ταξί της Βαρκελώνης
μπορείτε να τα σταματήσετε στο δρόμο, να
τα πάρετε από τις πιάτσες στους σταθμούς
ή να τα καλέσετε από το τηλέφωνο. Οι
κανονικές ταρίφες ισχύουν 06:00–22:00
Δευτέρα με Παρασκευή. Οποτεδήποτε
άλλοτε, συμπεριλαμβανομένων των
αργιών, οι ταρίφες είναι ακριβότερες.
Θυμηθείτε ότι οι οδηγοί συχνά δεν έχουν
ψιλά για ρέστα και δεν δέχονται πιστωτικές
κάρτες. Εταιρείες ραδιοταξί (πληρώνετε και
τη διαδρομή παραλαβής σας):

Barnataxi

Τηλέφωνο: +34 933 577 755

Ταχυδρομείο
Το κεντρικό ταχυδρομείο στην Plaça Antoni
López είναι ανοικτό 08:30–21:30 Δευτέρα
έως Σάββατο και 09:00–13:00 τις Κυριακές
για ορισμένες υπηρεσίες.

Φαρμακεία
Τα φαρμακεία στη Βαρκελώνη διημερεύουν
και διανυκτερεύουν εκ περιτροπής. Στην
πόρτα κάθε φαρμακείου θα βρείτε
αναρτημένες πληροφορίες σχετικά με το

ποιο είναι το πλησιέστερο φαρμακείο που
διανυκτερεύει. Φαρμακεία που λειτουργούν
όλο το 24ωρο:

Farmàcia Alvarez

Διεύθυνση : Passeig de Gràcia 26
Τηλέφωνο: +34 933 021 124

Οδοντίατροι
Amigo Robira Carmen

Διεύθυνση : Av. P. Asturies 42
Τηλέφωνο: +34 934 159 922

Τηλέφωνο
Κωδικός χώρας: +34 Κωδικός περιοχής:
093

Ηλεκτρισμός
220V (125V σε μερικά παλιά κτίρια), 50 Hz
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Almirall Aixada B4 C4
Av. de la Catedral B2
Av. de les Drassan. A3
Av. del Paral.lel A3
Av. F. Cambo B2 C2
Av. Marques de l’A. C3
Av. Vilanova D2
Avinguda Meridiana D2
C. Almirall Cerver. C4
C. Argentaria B3
C. Banys Nous de l. B2 B3
C. Bisbe Irurita B2
C. Boqueria A2 B3
C. Buenaventura Mu. D2
C. Carders C2
C. Comtal B2
C. Consolat de Mar B3 C3
C. Cortinas C2
C. d’Andrea Doria C4
C. d’Avinyo B3
C. d’En Cignas B3
C. de Codols B3
C. de Ferran B3
C. de l’Arc del Te. A3
C. de la Cadena A2 A3
C. de la Canuda B2
C. de la Merce B3
C. de la Riereta A2 A3
C. de Pelai A1 B2
C. de Ramon Turro D3
C. de Sant Jeroni A2 A3
C. del Doctor Ai. C3 C4 D3
C. del Doctor True. D3
C. del Lieo A2
C. del Peu de la C. A2
C. del Pi B2
C. dels Angels A2
C. dels Escudeller. A3 B3
C. Duran i B. R. B2
C. Elisabets A2
C. Fonollar C2
C. Fontanella B2
C. J. Giralt C2
C. Jonqueres B2
C. la Lluna A2
C. la Maquinista C4
C. les Moles B2
C. Lleona B3
C. Maeques de Barb. A3
C. Metges C2
C. Montsio B2
C. Nou de la Rambl. A3
C. Nou de Sant Fra. B3
C. Ortigosa de Tra. C2
C. Patrixol B2
C. Pintor Fortuny A2
C. Portaferrissa B2
C. Portal de Santa. A3
C. Portal Nou C2
C. Ribera C3
C. Robador A2

C. Sant Carles C4
C. Sant Pere mes A. B2 C2
C. Sant Pere mes B. C2
C. Sant Pere Mitja C2
C. Sant Vicenc A2
C. Santa Anna B2
C.d’En Roca B2
Carrer Balboa C4
Carrer d’ Arago A1 B1 C1
Carrer d’ Aribau A1
Carrer d’ Ausias M. C2 D2
Carrer d’Ali Bei C2 D2
Carrer de Bailén C1 C2
Carrer de Balmes A1
Carrer de Casanova A1
Carrer de Casp B1 D1
Carrer de Ginebra C4
Carrer de Girona C1
Carrer de I’Hospit. A2
Carrer de la Diput. A1 D1
Carrer de la. D1 D2 D3 D4
Carrer de la Princ. B3 C3
Carrer de Llull D3
Carrer de Muntaner A1
Carrer de Napols D1 D2
Carrer de Pau Clar. B1
Carrer de Ramon Tr. D3 D4
Carrer de Ribes D2
Carrer de Roger de. D1 D2
Carrer de Roger de. C1
Carrer de Sant Pau A3
Carrer de Sarden. D1 D2 D3
Carrer de Sicilia D1
Carrer de Wellingt. D3
Carrer del Bruc C1
Carrer del Carme A2
Carrer del Comerc C3
Carrer del Consell. A1 D1
Carrer dels Almoga. D2
Carrer dels Taller. A1 A2
Carrer Joaquin Cos. A1 A2
Carrer la Ample B3
Carrer Valdonzella A1 A2
Gran Via de les . A1 B1 D1
La Rambla A3 B2
Passeig de Colom B3
Passeig de Joan de. B4 C4
Passeig de Lluis C. C2
Passeig de Picasso C2 C3
Passeig de Pujades C2 D2
Passeig de Salvat C4
Passeig Maritim C4 D4
Pg. de Circumval.l. C3 D3
Pg. de Gracia B1
Pg. de Sant Joan C1 C2
Pg. Isabel II B3 C3
Pl. Angels A2
Pl. d’ Antoni Lope. B3
Pl. de I’Angel B3
Pl. de Pau Vila
Pl. de Sta Caterin. B2 C2

Pl. del Rei B2
Pl. M. Ribe B2
Pl. Regomir B3
Pl. Sant Pere C2
Pl. St. A. Vell C2
Pl. St. Agusti A2
Pl. St. J. Oriol B2
Pl. St. Jaume B3
Pl. St. Miquel B3
Pl. Vic. Martorell A2
Pl. Vila de Madrid B2
Pl. Voluntaris Oli. D4
Placa Antoni Maura B2
Placa de Castella A1
Plaça de Catalunya B1
Placa de Tetuan C1
Plaça del Portal d. A3
Placa Doctor Letam. A1
Placa Pedro A2
Placa Reial A3 B3
Placa-de-la Univer. A1
Rambla de Cataluny. B1
Ronda de Sant Anto. A1 A2
Ronda de Sant Pere B2 C2
Ronda Litoral C4 D4
Ronda Universitat A1 B1
Via Laietana B2 B3
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