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Czegokolwiek byś szukał,  
z pewnością znajdziesz to  
w Barcelonie.

Barcelona to jedno z najczęściej 
odwiedzanych miast świata. Jego 
kosmopolityczny charakter, położenie 
nad Morzem Śródziemnym oraz 
bogata oferta kulturalna sprawią, że 
będziesz chciał tu ciągle wracać. Jeśli 
chcesz poznać miasto, które patrzy 
w przyszłość, przyjedź do Barcelony. 

Stolica Katalonii, kolebka najważniejszych 
ruchów awangardy XX wieku, to miasto 
modernistyczne par excellence. Można tu 
podziwiać prawdziwe perły architektury 
Antonia Gaudíego, takie jak Sagrada 
Familia czy Park Güell. Zachowały się tu 
także fragmenty budowli rzymskich oraz 
dzielnic średniowiecznych, gdzie łatwo 
poczuć atmosferę minionych epok.

W niewielu miejscach na świecie kalendarz 
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych 
jest tak bogaty i zróżnicowany. Lecz jeśli 
wolisz spędzać czas na łonie natury, 
także będziesz miał w czym wybierać: 

leniuchowanie na plaży, wspinaczka, 
narty czy parki narodowe.

Czeka też na ciebie wiele jedynych 
w swoim rodzaju doznań kulinarnych 
w restauracjach, w miejskich halach 
targowych czy w niewielkich lokalnych 
winiarniach. Dania takie jak escalivada 
(pieczone warzywa) czy calçotada 
(pieczone cebulki podawane z sosem), 
domowe desery jak np. crema catalana 
czy słynne wina musujące (cava) 
zawojują twoje podniebienie. 

Jeśli uwielbiasz zakupy, Barcelona jest dla 
ciebie stworzona. Znajdziesz tu zarówno 
najbardziej ekskluzywne marki, jak 
i alternatywne czy malownicze bazarki.

Krótko mówiąc, to tętniące życiem 
miasto o przyjemnym klimacie przez 
okrągły rok.

WSTĘP

  PLAÇA PORTAL DE LA PAU

BARCELONA
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BARCELONA  
DZIELNICA PO DZIELNICY

Poznaj dobrze dzielnice Barcelony i odkryj jedyne i niepowtarzalne miasto. Zanurz 
się w jego kulturze na Ramblas i Poblenou, udaj się w podróż do przeszłości  
w Dzielnicy Gotyckiej (Barrio Gó�co), oraz odwiedź Montjuïc, skąd rozciąga się
wspaniała panorama na miasto.

DZIELNICA BORN
Wybierz się do gotyckiej dzielnicy 
Born, pełnej modnych sklepików, 
barów i lokali rozrywkowych. Niegdyś 
zamieszkiwana przez rzemieślników, 
w ostatnich latach stała się jedną 
z najbardziej awangardowych i pełnych 
życia części miasta. W dzielnicy 
Born znajdują się takie zabytki jak 
Bazylika Santa Maria del Mar (Matki 
Boskiej Morza) czy imponujący 
modernistyczny budynek pałacu 
Muzyki Katalońskiej (Palau de  
la Música Catalana). 

DZIELNICE GRÀCIA  
ORAZ L´EIXAMPLE
Jeśli Twoją pasją są zakupy, wybierz się 
koniecznie do tzw. „Złotego Kwadratu” 

na Paseo de Gràcia i Las Ramblas, czyli 
najsłynniejszego miejsca w dzielnicy. 
Gràcia pełna jest kameralnych lokali, 
w których wyczuwalny jest duch 
dawnej bohemy i które oferują 
bardzo zróżnicowane dania. Tę część 
miasta zamieszkuje w znacznej części 
społeczność Cyganów, która wprowadziła 
do muzyki katalońskiej radosne rytmy 
tutejszej rumby. Gràcia to także Park 
Güell, szczytowe dzieło modernizmu 
genialnego Gaudíego, autora kolejnej 
perły tej dzielnicy, domu Casa Batlló. 

Koniecznie należy zobaczyć 
modernistyczne zabudowania dawnego 
szpitala Świętego Krzyża i Świętego 
Pawła (Sant Pau), wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

  PAŁAC MUZYKI KATALOŃSKIEJ

BARCELONA
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DZIELNICA GOTYCKA  
(BARRIO GÓTICO)
Ta znajdująca się w centrum miasta 
dzielnica jest jedną z najpiękniejszych 
i najbardziej klimatycznych w Barcelonie. 
Pełna restauracji, ogródków i oryginalnych 
bu�ków. Jej placyki i wąskie uliczki
przeniosą cię w czasy średniowiecza. 
Na Plaça del Rei zachowała się część 
rzymskiego muru, można też podziwiać 
dawną królewską rezydencję Palau 
Reial Major oraz odwiedzić Muzeum 
Historii miasta. Blisko jest stąd do 
dwóch gotyckich budowli: Katedry 
Barcelony oraz Bazyliki Matki Boskiej 
Sosnowej (Basílica de Santa Maria 
del Pi). W każdy czwartek na Placu 
Katedralnym organizowany jest Gotycki 
Bazar (Mercado Gó�co), gdzie można

zakupić antyki, starocie i przedmioty 
kolekcjonerskie. Jeśli szukasz sklepów 
alternatywnych, skieruj swe kroki do 
Ciutat Vella – historycznego centrum 
miasta.

EL RAVAL
El Raval, dawniej nazywana Dzielnicą 
Chińską, obecnie jest nowoczesną 
i wielokulturową częścią miasta, pełną 
modnych barów i lokali odpowiadających 
aktualnym trendom. Na ulicach 
mnóstwo jest bazarków i sklepików 
z przedmiotami dekoracyjnymi, odzieżą 
vintage oraz galerii sztuki. W weekendy 
w dzielnicy organizowany jest targ 
Mercat Raval, gdzie prezentowane są 
najnowsze trendy i propozycje modowe 
lokalnych artystów i projektantów.

  DZIELNICA GOTYCKA

BARCELONA DZIELNICA PO DZIELNICY BARCELONA



6

MONTJUÏC
Najlepsze widoki na miasto roztaczają 
się z Montjuïc, dzielnicy położonej na 
wzgórzu o wysokości 173 metrów. 
Najbardziej spektakularną panoramę 
można podziwiać z imponującego zamku 
Montjuïc. Niedaleko stąd do kolejnej 
atrakcji, której nie można pominąć, 
a mianowicie miasteczka hiszpańskiego 
Poble Espanyol. To muzeum pod 
gołym niebem ze 117 odtworzonymi 
w naturalnej skali budynkami 
tworzącymi iberyjskie miasteczko. 
Powinieneś też zajrzeć do Ogrodu 
Botanicznego, w którym na 14 ha 
rośnie ponad 4000 gatunków roślin 
pochodzących ze wszystkich rejonów 
klimatu śródziemnomorskiego na świecie.

PLAC HISZPAŃSKI
U stóp Montjuïc znajduje się plac 
Plac Hiszpański, gdzie schodzą się 
najbardziej ruchliwe ulice Barcelony, 
jak Parallel czy Gran Vía. Niedaleko 
stąd znajduje się Park Joan Miró. To 
świetne miejsce na spacer, podczas 
którego możesz przyjrzeć się rzeźbie 
Kobieta i ptak, jednemu z największych 

dzieł tego geniusza surrealizmu. Podobnie 
jak w całej Barcelonie, także i w tej 
dzielnicy napotkasz wiele galerii sztuki 
prezentujących różne trendy i style 
w sztuce – od dzieł młodych twórców 
po uznanych artystów. Warto też 
odwiedzić Muzeum Narodowe Sztuki 
Katalońskiej (Museu Nacional d’Art de 
Catalunya), ze względu na jego jedną 
z najlepszych kolekcji sztuki romańskiej 
na świecie.

LAS RAMBLAS
Wizyta na Las Ramblas to obowiązkowy 
punkt programu każdego turysty. To 
gwarna i wielobarwna ulica z szerokim 
deptakiem pośrodku. Spacerując, mijasz 
liczne kioski, kwiaciarnie oraz różnego 
rodzaju kramy. Deptak, o długości 
ponad jednego kilometra, ma swój 
początek na placu Katalońskim, jednym 
z głównych miejsc spotkań i części 
handlowej miasta. Plac ten, z rzeźbami 
słynnych artystów katalońskich, jest 
jednym z najważniejszych miejsc 
w mieście. 

  PLAC HISZPAŃSKI   PALAU NACIONAL

BARCELONA
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Przy Rambli znajduje się Gran Teatre 
del Liceu, jedna z najważniejszych scen 
operowych na świecie oraz La Boqueria, 
najsłynniejszy i najbardziej malowniczy 
targ w Barcelonie. Rambla kończy 
się przy porcie, ale zanim ją opuścisz, 
zatrzymaj się przy pomniku Kolumba 
o wysokości 60 metrów. Z góry można 
podziwiać panoramę Barcelony.

SAGRADA FAMILIA
Każdego roku miliony turystów z całego 
świata odwiedzają świątynię Sagrada 
Familia, jeden z symboli miasta. Wokół 
tej najważniejszej budowli Antonia 
Gaudíego znajdują się liczne restauracje 
i sklepiki z pamiątkami. Pozostała część 
dzielnicy to spokojne ulice z zabudową 
mieszkalną, rzadko odwiedzane przez 
turystów i które kontrastują z gwarem 
i ruchem panującym wokół bazyliki. 
To dobre miejsce na relaks i przerwę 
w zwiedzaniu. Nie ma tu co prawda 
wielu bu�ków, ale są za to delikatesy
i przyprawiające o zawrót głowy sklepy 
z cukierkami i czekoladkami. Można 

przy okazji odwiedzić parę barów 
tapas oraz lokalną halę targową, by 
skosztować tutejszych specjalności 
kulinarnych. 

LES CORTS ORAZ PEDRALBES
W spokojnej i eleganckiej dzielnicy Les 
Corts, gdzie życie toczy się własnym 
rytmem, znajduje się legendarny 
stadion FC Barcelona, Camp Nou. 
Wycieczki po stadionie z przewodnikiem 
obejmują muzeum, strefę trofeów 
oraz boisko. Przechodząc przez tunel 
i wchodząc na teren piłkarskich 
rozgrywek, poczujesz dreszczyk emocji, 
który czują zawodnicy przed każdym 
meczem. Po zwiedzaniu będziesz mógł 
przysiąść na chwilę w jednym z wielu 
ogródków lokali rozsianych przy 
okolicznych placykach albo pochodzić 
po pełnych dworskiego uroku ogrodach 
pałacu Pedralbes lub pełnym róż parku 
Parc de Cervantes, po którym spacer 
wiosną to dodatkowy spektakl nie tylko 
dla oczu, ale i dla zmysłu powonienia.

  TEATRE DEL LICEU   SAGRADA FAMILIA
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  WNĘTRZE MNAC

KULTURA

MUZEA
W Barcelonie znajdziesz zarówno 
muzea duże, jak i małe, które chętnie 
odkryją przed tobą swoje skarby. 

Muzeum Narodowe Sztuki Katalońskiej: 
będziesz mógł tu zobaczyć dzieła 
tak wybitnych artystów jak El Greco, 
Zurbarán, Velázquez, Fortuny, Gaudí, 
Casas, Torres-García, Julio González, 
Picasso czy Dalí.

Muzeum Sztuki Współczesnej Barcelony: 
MACBA z kolei daje okazję do zapoznania 
się z głównymi nurtami sztuki drugiej 
połowy XX wieku. Można tu podziwiać 
prace takich współczesnych artystów 
jak Antoni Tàpies, Paul Klee, Francesc 
Torres czy Zush.

Fundacja Joan Miró: znajduje się 
tu największa, bo licząca 11 000 
obiektów, kolekcja dzieł wyjątkowo 
wszechstronnego przedstawiciela 
surrealizmu, Joana Miró. 

Muzeum Picassa: zawiera najbogatszą 
kolekcję dzieł Pabla Picassa i pokazuje 
jego ścisłe związki z Barceloną.

Oferta kulturalna Barcelony przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania. Znajdziesz tu 
praktycznie wszystko i na każdą kieszeń.

  FUNDACJA JOAN MIRÓ

BARCELONA



Znajdziesz też atrakcyjną ofertę innych 
muzeów o zróżnicowanej tematyce jak 
np. Muzeum Archeologiczne Katalonii, 
Muzeum Morskie czy Muzeum Historii.

CENTRA KULTURY
Innego rodzaju propozycje czekają na 
ciebie w centrach kultury Barcelony 
organizujących ciekawe wystawy, 
warsztaty i podejmujących różnego 
rodzaju działania i inicjatywy.

Dom Casa Milà – La Pedrera: ten 
pofalowany i opływowy budynek, perła 
modernizmu, dzieło Antonia Gaudíego, 
sprawi, że zaniemówisz z wrażenia. 
Na głównym piętrze znajduje się sala 
wystaw czasowych.

CaixaForum: to jedno z najbardziej 
prestiżowych centrów kultury 
w Hiszpanii z bogatą ofertą wystaw 
czasowych, konferencji i zajęć 
edukacyjnych dla całych rodzin.

  CAIXAFORUM

  WNĘTRZE MNAK

   LA PEDRERA 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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POSMAKUJ BARCELONY

Barcelona to gastronomiczny raj 
obejmujący zarówno kuchnię tradycyjną, 
jak i awangardową. Przygotuj się na 
feerię wrażeń. 

W klasycznych restauracjach i typowych 
tawernach skosztujesz dań tradycyjnej 
kuchni katalońskiej hołdującej zasadom 
diety śródziemnomorskiej. Dokądkolwiek 
pójdziesz, zaoferowany ci zostanie 
prosty, ale smakowity pa amb tomàquet, 
czyli tost z rozsmarowanym pomidorem 

z solą i oliwą z oliwek. Jeśli zdarzy ci 
się odwiedzić Barcelonę w sezonie 
między listopadem a kwietniem, zamów 
calçots, delikatne grillowane cebulki 
z sosem romesco – są palce lizać. Popij 
wszystko dobrym katalońskim winem 
lub najsłynniejszym winem musującym 
regionu, cavą. Na deser nie ma nic 
bardziej typowego jak crema catalana.

  MERCAT DE SANTA CATERINA

Przygotuj się na poznanie smaków, 
od których się uzależnisz.

10
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W Barcelonie można także popróbować 
najbardziej awangardowej kuchni. 
To stąd przecież pochodzą najlepsi 
szefowie kuchni w Hiszpanii, wielu 
z nich uhonorowanych gwiazdkami 
Michelin, jak Ferran Adrià, Carme 
Ruscalleda, Ramón Freixa i Joan Roca. 
W centrum miasta natkniesz się na 
wiele lokali z kuchnią międzynarodową, 
kreatywną czy fusion. 

Jeśli lubisz produkty delikatesowe, 
na pewno ci się spodobają miejskie 
hale targowe, z których wiele ma 
ofertę skierowaną do miłośników 
wykwintnych smaków. Wraz z lokalnymi 
bywalcami skuś się na lampkę cavy 
i ostryg, a także posłuchaj muzyki na 
żywo na najbardziej znanym targu La 
Boqueria, na Las Ramblas. Także w Hali 
Targowej św. Katarzyny (Mercat de 
Santa Caterina) czeka cię wspaniała 
uczta w wykwintnych lokalach 
i tych z nowoczesną kuchnią fusion. 
W dzielnicy Gràcia natomiast odwiedź 
halę Mercat de la Llibertat, i zanurz się 
pod dachem tego modernistycznego 
budynku w labirynt pełen aromatów.

CALÇOTS

POSMAKUJ BARCELONYBARCELONA
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LATO
Kiedy robi się bardzo ciepło, poza plażą, 
Barcelona oferuje mnóstwo atrakcji 
w ramach świąt, imprez, rozrywki 
i kultury. Każdego dnia możesz 
korzystać z innej możliwości. 

Pod koniec lata obchodzone jest 
najważniejsze święto Barcelony, La Mercè. 
Miasto wypełniają parady, taniec, pokazy 
sztucznych ogni, można też skosztować 
najlepszej regionalnej kuchni. Jest także 
okazja, by zobaczyć correfocs, czyli 
osoby przebrane za diabły i różne inne 
postacie, tańczące wśród wybuchających 
sztucznych ogni. Duże wrażenie robią 
castells, czyli wielopoziomowe wieże 
zbudowane z osób stojących sobie na 
ramionach. Jeśli lubisz tańczyć, koniecznie 
wpadnij na Barcelona Beach Fes�val. 

Muzyka elektroniczna, dwie sceny 
naprzeciw morza i dwa gigantyczne 
parkiety taneczne – gwarantujemy, 
że wytańczysz się za wszystkie czasy. 
Jest też trochę inna propozycja: Grec 
Fes�val, międzynarodowe wydarzenie 
łączące muzykę, teatr, taniec i cyrk.

JESIEŃ
Łagodne temperatury jesienią pozwolą na 
korzystanie z szerokiej gamy propozycji. 

Jeśli jesteś amatorem kina fantasy 
i horrorów, w pobliżu Barcelony możesz 
zobaczyć najbardziej wyczekiwane 
premiery filmów z tego gatunku
podczas Międzynarodowego Fes�walu
Filmowego w Sitges.
Z uroków jesieni w Barcelonie można 
także korzystać kosztując panellets, 

BARCELONA
NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

Łagodny klimat śródziemnomorski sprawia, że każdy moment jest dobry, aby odwiedzić 
Barcelonę. Wszystkie pory roku oferują coś niepowtarzalnego. Oto propozycje na 
każdą z nich: 

  CASTELLERS

BARCELONA



typowych dla dnia Wszystkich Świętych 
(1 listopada) słodkości wykonanych 
z masy migdałowej oraz cukru 
i posypanych bakaliami.

ZIMA
W najchłodniejsze miesiące roku, które 
w Barcelonie nie są specjalnie zimne, 
możesz iść na zakupy lub zwiedzać 
muzea czy też zrelaksować się w spa. 
Skorzystaj z tego, że zima to sezon na 
calçots i skosztuj tego tradycyjnego 
dania katalońskiego.

Jeśli bardziej pociąga cię turystyka 
aktywna, to w okolicach Barcelony 
istnieje mnóstwo możliwości: szusowanie 
na nartach w tak wspaniałych ośrodkach 
narciarskich jak np. Port del Comte 
(Pre-Pireneje katalońskie), La Molina 
w prowincji Girona czy Baqueira Beret 
w Val d’Aran.

A może odważysz się na nurkowanie 
pod lodem? To doświadczenie, 

które łączy w sobie wysokość, lód 
i nurkowanie, i które możesz przeżyć 
w takich miejscach jak Port Ainé 
(prowincja Lleida).

Inna opcja spędzenia aktywnie czasu na 
łonie natury to założenie rakiet śnieżnych 
i pokonanie szlaku z przewodnikiem 
w Pirenejach Katalońskich - widoki są 
nie do opisania.

WIOSNA
23 kwietnia miasto obchodzi dzień 
swojego patrona, św. Jerzego (Sant 
Jordi). Międzynarodowy Dzień Książki 
w Katalonii to święto literackie 
i romantyczne – Katalończycy tego dnia 
obdarowują się książkami lub różami. 

Także na wiosnę odbywają się fes�wale
muzyczne jak np. Primavera Sound, 
z udziałem najlepszych zespołów 
krajowych i międzynarodowych, czy też 
fes�wal Sónar, który łączy muzykę, sztuki
mul�medialne i technologię.
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PLAŻE

Plaże miejskie w Barcelonie 
położone są w samym centrum, więc 
warto skorzystać na nich z ładnej 
pogody i fantastycznych budek 
gastronomicznych tzw. chiringuitos 
oraz długich promenad nadmorskich. 
Zaletą jest, że cały czas jest się 
w pobliżu pełnej miejskiej infrastruktury. 
Jedną z najchętniej odwiedzanych plaż 
jest Barceloneta, w dawnej dzielnicy 
rybackiej Barcelony. To miejsce pełne 
restauracji i lokali, w których można 
skosztować naprawdę doskonałej kuchni. 
W niedalekiej odległości znajdują się 
plaże Sant Miquel i Sant Sebas�à, obie 
z klubami sportowymi, czy preferowana 
przez młodzież plaża Somorrostro 
z boiskami do siatkówki i placami zabaw 
dla dzieci.

Jeśli poszukujesz spokoju i rodzinnej 
atmosfery, w okolicach Portu Olimpijskiego 
(Port Olimpic) masz więcej opcji. Znajdują 
się tu plaże takie jak chociażby Bogatell, 
Mar Bella (także dla nudystów), Nova 
Mar Bella i Levante.
Cieszyć się morzem w Barcelonie można 
też na inny sposób. Baseny Fórum 
zapraszają do korzystania z wydzielonej 
w morzu strefy, bez piasku, bez 
tłumów, za to otoczonej niesamowitą 
architekturą.

Czekają na ciebie ciepłe wody Morza 
Śródziemnego. Poleniuchuj na plaży, uprawiaj 
sporty wodne, spróbuj najlepszej lokalnej kuchni… 
A najlepiej, zrób to wszystko!

  PLAŻA BARCELONETA

BARCELONA



15

SZEŚĆ PROPOZYCJI,
BY DOBRZE SPĘDZIĆ CZAS Z RODZINĄ

Podróżujesz z dziećmi? Barcelona i jej okolice mają dla ciebie wiele propozycji,  
by miło spędzić czas w rodzinnym gronie. Oto kilka pomysłów:

PORTAVENTURA WORLD
Odnajdź w sobie dziecko i baw się 
dobrze w parku rozrywki (PortAventura 
Park), parku wodnym (Caribe Aqua�c
Park) lub w parku tematycznym (Ferrari 
Land). PortAventura World znajduje się 
koło Tarragony, niedaleko Barcelony.

PARK ROZRYWKI TIBIDABO
Wsiądź na Giradabo, diabelski młyn 
o średnicy 20 metrów i podziwiaj jeden 
z najlepszych widoków na Barcelonę. 
Znajduje on się w wyjątkowym 
otoczeniu parku na górze Tibidabo 
i jest jedną z wielu atrakcji, jakie 
zainstalowano tu na przestrzeni stu lat. 
Jest tu także np. Samolot z Tibidabo 
oraz Muzeum Automatów.

OCEANARIUM
Przespaceruj się, obserwując rekiny 
i poznaj faunę śródziemnomorską 
w jednym z największych oceanariów 
w Europie. Bilet upoważnia cię także do 
obejrzenia stałych ekspozycji, pawilonu 
Planeta Aqua oraz przestrzeni 
interaktywnej Explora – to miejsce, 
gdzie najmłodsi będą mieli okazję 
odkryć morski świat za pośrednictwem 
zmysłów.

BARCELOŃSKIE ZOO
Goryle, gady, delfiny… W barcelońskim
ZOO czeka na ciebie około 4000 

zwierząt i szeroki wachlarz atrakcji, 
które sprawią, że dzień spędzony tutaj 
z rodziną będzie wspaniały.

MUZEUM MUZYKI
Wizyta w tym muzeum to doskonały 
sposób, aby przybliżyć najmłodszym 
temat muzyki. Jednym z najciekawszych 
miejsc jest sala interaktywna, gdzie 
dzieci mogą w sposób nieograniczony 
grać na różnych instrumentach i tworzyć 
własną muzykę.

REJSY STATKIEM  
LAS GOLONDRINAS
Aby poznać Barcelonę od strony morza, 
wejdź na pokład jednego z promów 
turystycznych linii Las Golondrinas. Port 
można zwiedzić z pokładu tradycyjnych 
jednostek lub podziwiać go także 
z dalszej perspektywy, pływając 
wzdłuż wybrzeża nowoczesnym 
katamaranem.

BARCELONA
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UROKLIWE 
ZAKĄTKI

PARKI I OGRODY 
Zapuść się w zieleń parków czy 
ogrodów i poczuj ich magię. Pływając 
łódką wiosłową po jeziorze w Parku 
Cytadeli (Parc de la Ciutadella), obejrzyj 
monumentalną fontannę. Wybierz się 
także, by pospacerować w regularnym 
labiryncie alejek w Parc del Laberint 
d’Horta, najstarszym parku w mieście. 
Jeśli uda ci się dotrzeć do pomnika 
Erosa, oznaczać to będzie, że pokonałeś 
labirynt i znalazłeś jego środek. Na 
wzgórzu Montjüic czekają na ciebie 
niewidoczne z daleka ogrody Joana 
Maragalla, jedne z najpiękniejszych 
w Barcelonie. Jeśli chcesz z bliska poznać 
florę śródziemnomorską, zapraszamy
do Ogrodu Botanicznego, w którym 
znajdują się okazy prawie wszystkich 
gatunków roślin i gdzie organizowane 
są różne ciekawe zajęcia dla dzieci.

INNE MUZEA 
Ciekawe, atrakcyjne i zaskakujące. Tak 
można opisać te inne muzea, które 
można odwiedzić w Barcelonie. Lubisz 
historię? Poznaj skarby Tutanchamona 
w Muzeum Egiptu lub wybierz się do 
XIX-wiecznej Barcelony, odwiedzając 
Born CCM. 
Jeśli jesteś łasuchem, zajrzyj do Muzeum 
Czekolady. Tam oprócz zjedzenia biletu 
wstępu (jest z czekolady!), będziesz 
mieć okazję poznania historii tego 
smakołyku i pospacerowania pomiędzy 
czekoladowymi rzeźbami. 

W Muzeum Nauki Barcelony 
CosmoCaixa będziesz mógł z kolei 
obudzić w sobie dziecko, korzystając ze 
stref interaktywnych.

Barcelona to miasto pełne życia, skarbów i tajemnic. Urokliwe parki, muzea, 
niezwykłe punkty widokowe. Jeśli masz trochę więcej czasu, polecamy ci 
następujące miejsca: 

  PARC DE LA CIUTADELLA

BARCELONA
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Jeśli wolisz modę, to Muzeum 
Włókiennictwa i Odzieży z pewnością 
cię nie rozczaruje. Znajdziesz tu kolekcje 
strojów, biżuterii i ozdób niektórych 
liczących ponad 1500 lat.

ZABYTKI
Jeśli lubisz spacerować ulicami miast, 
odkrywając ich nieznane miejsca, 
to Barcelona ma do zaoferowania 
prawdziwe skarby. Zaczynamy od ulicy 
Paradís w Dzielnicy Gotyckiej, gdzie do 
dziś przetrwały fragmenty starożytnego 
Barcino: cztery kolumny rzymskiej 
świątyni Augusta. Także z tamtych 
czasów pochodzą Termy Sant Boi, jedne 
z najlepiej zachowanych w Katalonii. Inni 
świadkowie historii miasta to np. kościół 

św. Filipa Neri (San Felipe Neri). Zwróć 
uwagę na barokową fasadę, a zauważysz 
na niej ślady szrapnela, pozostałość 
po bombardowaniu podczas wojny 
domowej. Inną ciekawostkę stanowi 
Partenon Masriera , osobliwa 
neoklasycystyczna świątynia w samym 
centrum miasta. 

Kolejny przystanek ma charakter 
marynistyczny: Plac Prim, w Poblenou, 
to jeden z niewielu zakątków Barcelony, 
gdzie można zobaczyć niską zabudowę 
typowych domów rybackich.

  PARC DEL LABERINT D’HORTA

UROKLIWE ZAKĄTKIBARCELONA
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PUNKTY WIDOKOWE
Poznaj Barcelonę z perspektywy jej 
punktów widokowych, a przeżyjesz 
niezapomniane chwile. Ciesz się 
naturą, spokojem, ciszą... i zachodem 
słońca. Poczujesz się, jakbyś był częścią 
widokówki. 

Jeśli chcesz zobaczyć wyjątkowy zachód 
słońca, to polecamy wzgórze Turó de 
la Rovira w dzielnicy Carmel. Można 
stamtąd kontemplować panoramiczny 
widok miasta w 360°. Miejsce to 
zostało niedawno odrestaurowane 
i zobaczyć w nim można fragment 
baterii przeciwlotniczej z czasów wojny 
domowej. 

Na wzgórzu Montjuïc znajduje się 
kilka wyjątkowo urokliwych punktów 
widokowych, do których można 
dojechać kolejką linową. Miejsce 
widokowe Mirador de l’Alcalde 
otwiera się niczym balkon nad miastem 
i portem. Pospaceruj po jego ogrodach 
i zrelaksuj się przed oczkiem wodnym 
z wielostopniową kaskadą. Podziwiaj 
widoki, popijając wino w pobliskich 
ogródkach barowych parku Jardins 
de Miramar. Ewentualnie udaj się 
w kierunku mniej znanego Mirador del 
Migdia i podziwiaj fantastyczne widoki 
na miasto, wdychając zapach bujnych 
drzew sosnowych, które go otaczają.

  DOM CASA MILÀ – LA PEDRERA

UROKLIWE ZAKĄTKIBARCELONA



NOCNE ŻYCIE 
W BARCELONIE
Barcelona nigdy nie zasypia. Jeśli 
chcesz zakosztować nocnego życia, 
wpadnij do Port Vell, przysiądź na 
chwilę w jednym z ogródków licznych 
tutaj lokali i z lampką wina porozkoszuj 
się widokiem na morze. Potem zajrzyj 
do Dzielnicy Gotyckiej (Barrio Gó�co),
pełnej designerskich restauracyjek oraz 
tradycyjnych barów i piwiarni. Jest tu 
też sporo lokali znanych z dobrego 
jazzu czy muzyki indie. A może nocny 
wypad do dzielnicy Gràcia, słynącej 
z lokali wielokulturowych i bardziej 

artystycznej atmosfery? Z kolei na lewo 
od dzielnicy Eixample koncentrują się 
lokale odwiedzane przez społeczność 
LGBTI+. 

W porach posiłków zauważysz, jak 
ogromna i różnorodna jest oferta 
tutejszych restauracji. Wypróbuj 
lokalnych specjałów lub smaków ze 
wszystkich kontynentów. Barcelona 
i pod tym względem to bardzo 
kosmopolityczne miasto. 
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SZLAK RZYMSKI
Udaj się w podróż do starożytnego 
miasta rzymskiego Barcino i zobacz 
takie miejsca jak mur, brama wjazdowa 
i wieże obronne miasta. Na placu Vila 
de Madrid z kolei można zobaczyć 
70 nagrobków starożytnej nekropolii, 
a na niewielkim średniowiecznym 
pa�o, przy ulicy Paradís, czekają na
ciebie cztery imponujące kolumny ze 
Świątyni Augusta.

SZLAK ŚREDNIOWIECZA
Pozostałości po Barcelonie z czasów 
średniowiecza najbardziej widoczne 
są w dzielnicy Ciutat Vella. Jedno 
z ciekawszych miejsc to Plaça del 
Rei z Pałacem Porucznika (Palau del 
Lloc�nent) oraz imponującym pałacem
królewskim Palau Reial Major. Po 
drodze zajrzyj do okolicznych kościołów, 
spośród których wyróżnia się gotycka 
bazylika Santa Maria del Pi (Matki 
Boskiej Sosnowej), bazylika Santa Maria 
del Mar (Matki Boskiej Morza) oraz 
klasztor San Pere de les Puelles (św. 
Piotra od Dziewic).

SZLAKI I TRASY SPACEROWE 
PO MIEŚCIE

Barcelona rzymska, średniowieczna, Gaudíego... Która najbardziej cię interesuje? 
Zdecyduj się poznać lepiej miasto na szlakach tematycznych, które ci proponujemy.

  ŚWIĄTYNIA AUGUSTA

BARCELONABARCELONA
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SZLAK MODERNIZMU
Największa koncentracja budynków 
modernistycznych w mieście ma 
miejsce w dzielnicach Eixample 
i Gracia. Niektóre z budynków posiadają 
imponujące fasady jak na przykład 
dom Casa Terrades, znana też jako 
Casa de les Punxes ze względu na 
ostre zwieńczenia wież, czy też tzw. 
„Parcela Niezgody”, gdzie konfrontują 
się style trzech architektów, którzy 
zaprojektowali domy: Casa Batlló, Casa 
Amatller oraz Casa Lleó Morera.

  DOM CASA BATLLÓ

SZLAK GAUDÍEGO
Barcelona jednoznacznie kojarzy się 
z Antoniem Gaudím. Na tym szlaku 
poznasz jego najbardziej reprezentacyjne 
dzieła, a wśród nich Sagrada Familia 
– niekwes�onowany symbol miasta.
Pierwsze, co przyciąga wzrok, gdy 
patrzymy na tę świątynię, to strzeliste 
wieże. Na niektóre z nich można się 
dostać, by z wysokości podziwiać 
miasto. W centrum Eixample, na Passeig 
de Gràcia, zachwyci cię swoją falistą 
strukturą dom Casa Milà, znany też 
jako La Pedrera, a Casa Batlló z kolei – 
oryginalną, kolorową fasadą. Pospaceruj 
też po Parku Güell, co pozwoli ci lepiej 
zrozumieć ścisły związek przyrody 
z architekturą Gaudíego.

SZLAKI I TRASY SPACEROWE PO MIEŚCIEBARCELONA



SZLAK MIRÓ
Joan Miró, barcelończyk z urodzenia, 
pozostawił w swoim mieście bogatą 
spuściznę. Na Rambli przejdziesz po 
Pla de l’Os – mozaice z 1976 roku 
autorstwa tego surrealistycznego 
twórcy. W Fundacji Miró będziesz 
mógł poznać wszystkie jego dzieła 
i prześledzić, jak ewoluował jako artysta. 

SZLAK PICASSA
Barcelona to kluczowe miasto do 
zrozumienia życia i twórczości Picassa. 
W Muzeum Picassa w Barcelonie 
znajduje się duża część jego dzieł, 
począwszy od prac młodzieńczych, 
poprzez malarstwo z tzw. okresu 
niebieskiego i słynnej serii „Las 
meninas”, po niezwykle cenną kolekcję 
ceramiki.

  MUZEUM PICASSA

22

BARCELONA SZLAKI I TRASY SPACEROWE PO MIEŚCIE



23

CO ZWIEDZIĆ 
W OKOLICACH BARCELONY?
Jeśli poznałeś już najciekawsze miejsca Barcelony i zostało ci trochę czasu, zachęcamy  
do odwiedzenia okolic miasta.

MIASTA ORAZ MIEJSCA WARTE 
ZWIEDZENIA
Odkryj okolice Barcelony. W niedalekiej 
odległości leży niezwykle ciekawe 
miasto Girona, a w jej prowincji 
natkniesz się na średniowieczne 
miejscowości, rajskie miejsca do 
nurkowania, wioski rybackie i 200 km 
plaż i uroczych zatoczek. 

W Figueres (w prowincji Girona) 
koniecznie zobacz surrealistyczny 
Teatr-Muzeum Salvadora Dalí oraz 
XVIII-wieczną fortecę, uważaną za 
największą w Europie, a mianowicie 
zamek Sant Ferran (św. Ferdynanda). 
Inne miejsce, którego nie wolno ominąć, 
to tworzące malownicze kaskady źródła 
rzeki Llobregat w pobliżu miejscowości 
Castellar de n’Hug. 

  KLASZTOR SANTA MARIA DE MONTSERRAT

  GAY PRIDE SITGES

Z kolei na górze Montserrat znajduje 
się najbardziej znaczący klasztor 
w Katalonii. W bazylice, którą każdego 
roku odwiedza ponad dwa miliony osób, 
można zobaczyć figurę Matki Boskiej,
patronki Katalonii, zwanej przez wiernych 
“la Moreneta” (Czarnulka). 

O trochę ponad 20 minut drogi 
z Barcelony leży Sitges, piękna 
miejscowość, którą upodobała sobie 
społeczność LGBTI+. Pospaceruj 
brzegiem morza oraz uliczkami, które 
pod koniec XIX wieku były inspiracją 
dla wielu katalońskich artystów.

BARCELONA



PRZYRODA
Barcelona charakteryzuje się bardzo 
zróżnicowanym krajobrazem: czekają 
tu na ciebie zarówno morze, jak i góry. 
Miasto i jego okolice oferują mnóstwo 
miejsc, by spędzić czas na łonie natury 
i uwolnić się od codziennego stresu. 

Pozjeżdżaj ze stoków na nartach, 
korzystając jednocześnie ze 
śródziemnomorskiego klimatu: słońca, 
łagodnych temperatur, wyjątkowego 
światła… Ośrodki narciarskie 
w niedalekim Parku Narodowym 
Pirenejów Wysokich, w prowincji 
Lleida, są również do twojej dyspozycji. 
Jeśli lubisz wędrówki górskie, to także 
znalazłeś się w odpowiednim miejscu. 
Załóż tylko wygodne buty i przygotuj 
się na oglądanie niezapomnianych 
widoków na szlaku El Cinquè Llac 
(Piąte Jezioro). 

Zdecyduj się na ra�ing po rzece
Noguera Pallaresa i spływ Piekielnym 
Wąwozem w rezerwacie Parku 
Narodowego Boumort. Ewentualnie 
wypożycz rower górski i skieruj się do 
okręgu Pallars Sobirà, gdzie w zasadzie 
będziesz mógł uprawiać wszelkie sporty 
ekstremalne związane z wodą i górami. 

Opcją mniej wyczynową będzie wjazd 
koleją zębatą na wysokość 2000 m 
n.p.m. do Vall de Núria, w prowincji 
Girona, by korzystać z uroków śniegu 
i wspaniałych widoków. 

W niewielkiej odległości od stolicy 
znajdziesz chronione obszary, którymi 
można nacieszyć oko przez cały rok. 
Jednym z najbardziej znanych jest 
Park Narodowy Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, w prowincji Lleida. 
Czekają tam na ciebie jeziora, potoki, 
wodospady, dzikie szczyty i lasy liściaste. 
Ta enklawa, obok Parku Narodowego 
Mokradeł l’Empordà (Girona) i Parku 
Naturalnego Delty Ebro (Tarragona), 
to fantastyczne miejsce do obserwacji 
ptaków. 

Park Narodowy Cadí-Moixeró, 
między prowincjami Barcelony, Girony 
i Lleidy, jest idealnym miejscem na 
wędrówki piesze, konne lub rowerowe. 
Kolejne miejsce o wyjątkowym 
uroku to Park Narodowy Strefy 
Wulkanicznej Garrotxa (Girona): jeśli 
zdecydujesz się na wędrówkę po 
nim, będziesz miał okazję podziwiać  
jeden z najpiękniejszych krajobrazów 
wulkanicznych w Hiszpanii.

  PARK NARODOWY AIGUASTORTAS
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JAK DOTRZEĆ?

SZYBKA KOLEJ AVE
Pociąg dużych prędkości AVE to 
opcja szybka i wygodna. Posiada 
połączenia krajowe i międzynarodowe. 
Do dyspozycji pasażerów są różne 
abonamenty i karty zniżkowe, jak np. 
Renfe Spain Pass, czyli bilet na 10 
przejazdów, ważny we wszystkich 
pociągach AVE. Pociągi dalekobieżne 
i średniodystansowe docierają do 
miejscowości, w których nie zatrzymuje 
się szybka kolej AVE.

PORT LOTNICZY
Lotnisko Prat oddalone jest od miasta 
jedynie o 16 km. Skomunikowane jest 
linią kolejową z centralnie położonym 
dworcem Sants (odjazdy co 30 minut) 
oraz Aerobúsem, który dociera do placu 
Katalońskiego, (odjazdy co 15 minut).  
Z lotniskiem skomunikowana jest też 
linia metra nr 9.

SAMOCHÓD
Istnieje wiele wypożyczalni 
samochodów, którymi można dotrzeć 
do Barcelony. Samochód można 
zarezerwować online i będzie on na 
ciebie czekał w wyznaczonym miejscu. 
Dalsza trasa zależeć będzie już tylko od 
twojej inwencji. 

Barcelona dysponuje nowoczesną 
infrastrukturą lotniczą, drogową  
i morską. Wybór środka lokomocji  
należy jedynie do ciebie.

BARCELONA
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PORUSZANIE SIĘ 
PO BARCELONIE
Transport publiczny w Barcelonie jest 
świetnie zorganizowany. Poza tym, żeby 
ułatwić życie przyjezdnym, wszystkie 
główne atrakcje turystyczne są świetnie 
skomunikowane. 

Stacje metra znajdują się w centralnych 
punktach miasta oraz we wszystkich 
ważnych turystycznie strefach. Do 
dyspozycji jest też gęsta sieć linii 
autobusowych, w tym nocnych 
Nitbusów. Jeśli chciałbyś udać się 
do którejś z pobliskich miejscowości, 
najlepszą opcją będzie pociąg 
podmiejski (Cercanías) ewentualnie 
kolej regionalna FGC (Ferrocarrills de 
la Generalitat de Catalunya). W mieście 
istnieje też sieć linii tramwajowych. 
Barcelona ma świetnie zorganizowaną 
sieć ścieżek rowerowych. Wypożyczalnie 
rowerów znajdziesz we wszystkich 
częściach miasta, a ich ceny są 
niewygórowane. Inna możliwość to 
poruszanie się taksówkami (są one 
żółto-czarne) lub oglądanie Barcelony 
z pokładu autobusu turystycznego. 
Można też wypożyczyć samochód lub 
elektryczny motocykl.

KATALOŃSKI – JEDEN Z JĘZYKÓW 
OFICJALNYCH

Katalonia posiada własny język: 
kataloński. Większość mieszkańców 
Barcelony mówi po katalońsku i po 
hiszpańsku, który też jest językiem 
oficjalnym.

BARCELONA



WIĘCEJ INFORMACJI:

OFICJALNY PORTAL  
TURYSTYCZNY HISZPANII

www.spain.info

INFORMACJA TURYSTYCZNA BARCELONY
Plaça Sant Jaume
Carrer de la Ciutat, 2
(Ayuntamiento de Barcelona)
08002 Barcelona
www.visitbarcelona.com
�ckets.visitbarcelona.com
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