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fietsstad

Een fietstrip door Barcelona. Voor de reislustige fietser die cultuur en 
historie waardeert en zo’n trip ook nog eens wil combineren met een 

middagje aan een zonovergoten strand, is dat zeker een keer de 
moeite waard. Zeker in de periode oktober/november is dat prima te 
doen. Met goed twee uurtjes vlieg je er naartoe en nadat je je koffer 

van de bagage band hebt gehaald, ben je per taxi met een half uurtje 
in het oude ‘Gotische’ centrum van deze wereldstad gearriveerd.

In het spoor 
van Gaudi

TEKST: fiETSTripS
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vErvOEr pEr fiETS TuSSEn DE mETrOSTaTiOnS hEErlijKE SpaanSE gEDrOOgDE hammEn bijSchrifT

FiEtstour door BarcElona
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linKErpagina: SagraDa familia

linKS: prachTig vErgEzichT vanaf placa caTalunya

rEchTS: KilOmETErS lang zanDSTranD

cEnTrum van barcElOna

Terug in het verleden
Het door ons via Travel Counsellors geboek-

te hotel ‘Husa Internacional Cool’ bevindt 

zich pal aan La Rambla, de bekendste straat 

van Barcelona met een 1km lange prome-

nade die eigenlijk dwars door de Oude stad 

loopt. Wij besluiten onze eerste dag te voet 

door dit oude gedeelte te begeven. En ja, je 

kunt hier werkelijk uren rondbrengen met 

‘paseo’ (flaneren), niet alleen overdag maar 

vooral ook ’s avonds is het een walhalla 

voor wie hier van houdt en je komt werke-

lijk ogen en oren te kort. Ook een bezoekje 

aan de ‘Mercat de la Boqueria’ is dan een 

verplicht nummer. Deze overdekte markt die 

iedere dag open is , herbergt al het voedsel 

wat je je maar kunt indenken, van fruit tot 

speenvarkens en van kreeft tot de meest 

heerlijke Spaanse gedroogde hammen. Pas 

wel op je portemonnee in al het gedrang, 

want om zakkenrollers staat Barcelona ook 

bekend. Al wandelend proef je pas echt het 

Spaanse leven. Tussen de vele bloemen- en 

vogelstalletjes wandelen we de Rambla af 

naar het ‘Placa Catalunya’ en van daaruit 

terug via diverse winkelstraatjes komen we 

aan bij de ‘Catedral’. Deze grotendeels Goti-

sche Kerk is zeker gezichtsbepalend voor dit 

oude deel van de stad. Voor wie daar van 

houdt is het zeker aan te raden deze Kathe-

draal met z’n lange historie te bezoeken. We 

besluiten even neer te strijken op een van de 

vele terrasjes rond de kathedraal om zo van 

dit overweldigende bouwwerk te genieten. 

Cultuur, zon, zee en strand
Via slingerende, smalle straatjes wande-

len we in de richting van de haven ‘Port 

Vell’. Mede dankzij de spelen van ’92 is dit 

gedeelte van Barcelona drastisch veranderd. 

De oude visserswijk Barceloneta grenst nu 

aan een prachtige, lange boulevard aan de 

Middellandse Zee met een kilometerslang 

zandstrand. Langs het historisch museum 

‘de Catalunya’ en de haven wandelen we 

naar het strand. Ondanks dat het half 

november is en het in Nederland stormt en 

regent, is het hier momenteel heerlijk ver-

toeven met een temperatuur van 22˚C. En 

omdat we ‘strandmensen’ blijven, besluiten 

we hier bij een van de strandtentjes van een 

heerlijke ‘cava’ en wat tapas te genieten. 

Dit is wat Barcelona naar onze mening nu 

zo uniek maakt. Loop je even te voren nog 

de Catalaanse cultuur op te snuiven in een 

eeuwenoude stad, zit je wat later in een 

luie ligstoel aan het strand te genieten van 
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de warme najaarszon. Na deze welkome 

onderbreking wandelen we weer terug naar 

ons hotel om ons op te frissen voor het 

diner. Dat wordt uiteindelijk een heerlijke 

Paella voorafgegaan door grote Gamba’s, bij 

restaurant Ambos Mundos aan het gezel-

lig drukke Placa Reial, op een steenworp 

afstand van ons hotel. Hierna maken we, 

al wandelend over de Rambla, kennis met 

het typische avond- en uitgaansleven in het 

oude Barcelona. 

Fietsen in het spoor van Gaudi
Na een goed ontbijt melden we ons de vol-

gende ochtend bij Guido van Baja Bikes die 

ons samen met een paar andere Nederlan-

ders per fiets langs een aantal andere leuke 

plekjes zal ‘loodsen’. De eerste stop is Placa 

de Sant Jaume alwaar het gemeentehuis 

van de stad en het Paleis van de Generalitat 

(zetel van de regering van de autonome 

gemeenschap) pal tegenover elkaar geves-

tigd zijn. Ook de plek waar Johan Cruijff 

destijds aangifte deed van zijn zoon Jordi. 

(Sant Jordi is de beschermheilige van de 

Catalanen). We fietsen verder via de Placa 

Reial richting de haven en komen zo uit bij 

het statige monument van Columbus, daar 

waar La Rambla begint. Hier ligt ook de 

driemaster Santa Eulalia die in de vorige 

eeuw op zijn reizen o.a. textiel,zout, tabak 

en koffie vervoerde tussen Spanje en Cuba. 

Aan de overkant van de haven ligt het 

nieuwe winkelcentrum Moll d’Espanya We 

fietsen weer terug via de Passeig Colom, 

door de wijk Barceloneta, naar de boule-

vard langs het strand. Verderop bij Port 

Olimpic met zijn massa’s winkels, cafés en 

bOvEn: bOulEvarD langS pOrT vEll

rEchTS: arc DE TriOmf

OnDEr: parc DE la ciuTaDElla

bOvEn: gEpOfTE aarDappElS aan la rambla

linKS: la pEDrEra

rEchTS: mErcaT DE la bOquEria

DE ‘caTEDral’
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eettentjes, vertelt Guido ons dat Baja Bikes 

eigenlijk vernoemd is naar de Baja Beach 

Club die hier aan het strand gevestigd is. 

Er bevinden zich hier nog meer mondaine 

beachclubs en vooral tijdens het seizoen 

is het voor de uitgaande jeugd smullen. Je 

moet alleen wel over veel geduld hebben en 

een goed gevulde portemonnee, twee uur 

buiten wachten totdat je naar binnen kunt 

is niets. Verderop komen we aan bij ‘Parc de 

la Ciutadella’, aangelegd in 1867 en tijdens 

de Wereldtentoonstelling van 1888 dienst 

doende als presentatie voor de kunstenaars, 

waaronder de toen nog jonge Antoni Gaudi 

die meewerkte aan de imposante Cascade 

fontein in het park. In het park genietend 

van het uitzicht op de fontein en vijver, drin-

ken we een espressootje. Nadat we verder 

om het park heen zijn gefietst met zicht op 

het Palau de Catalunya (zetel van het Cata-

laanse parlement), komen we aan bij de ‘Arc 

de Triomf’, eigenlijk de mooiste ingang naar 

het park en destijds speciaal ontworpen 

voor de Wereldtentoonstelling. 

Sagrada Familia
We fietsen door naar wel het mooiste punt 

van onze fietstocht en ook een van de mar-

kantste punten van Barcelona: De ‘Sagrada 

Familia’ van Gaudi. Deze immense kerk dat 

een grote beeltenis is van de geboorte, het 

leven, het overlijden en de wederopstanding 

van Jezus, waar deze kunstenaar zijn hele 

leven aan wijdde en dat, toen hij in 1926 

stierf, nog steeds niet af was. De afgelopen 80 

jaar hebben vele beeldhouwers en architecten 

hun eigen stempel gedrukt op het ontwerp 

van Gaudi en de verwachting is dat mede met ‘barcElOna hEaD’ van rOy lichTEnSTEin
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bOvEn: hErinnEringEn aan DE OS
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de financiering door de 1 miljoen bezoekers 

per jaar het uiteindelijk in 2030 helemaal af 

zal zijn. De volgende stop is eveneens van de 

hand van meester Gaudi. Het La Pedrera een 

appartementencomplex uit 1910, ook wel 

bekend als Casa Mila, was het laatste echte 

civiele werk van Gaudi en elk detail in dit 

gebouw draagt zijn stempel. Weer verderop 

komen we langs nog een gebouw van de hand 

van Gaudi, het Casa Batllo. 

Het illustreert onder andere zijn nationalis-

tische sentimenten door de verwijzing naar 

Sant Jordi met het dak als rug van de draak 

en de verschillende balkons als zijn slachtof-

fers in een vorm van carnavalsmaskers. Ook 

zijn er diverse elementen van de zee in terug 

te vinden.

Onze fietstrip zit erop en we nemen afscheid 

van Guido. Hoewel er natuurlijk nog veel 

meer te zien en te beleven is in Barcelona, 

besluiten we deze laatste paar uurtjes, 

alvorens we terugvliegen naar Nederland, 

al wandelend door te brengen in het oude 

centrum en ontdekken zodoende nog een 

fantastisch tapas restaurantje in een van de 

zijstraatjes van La Rambla, Ferran no.15. Sagra familia hOTEl inTErnaciOnal cOOl

fiETSEn iS hiEr pOpulair

Over Baja Bikes
Baja Bikes is een Nederlands fietstourbe-

drijf, dat vanuit Barcelona fietstours orga-

niseert en aanbiedt in meer dan 17 steden. 

Het bedrijf startte in 2006 met dit concept 

van leuke, ontspannen fietstours die je de 

stad laten ontdekken op een heel andere, 

ontspannen manier én onder begeleiding 

van een Nederlandse gids. Het bleek een 

succesformule te zijn. Vandaag de dag wor-

den de tours van Baja Bikes verkocht door 

90% van de reisbureaus en tour operators 

en opereert Baja Bikes in vrijwel alle Euro-

pese topbestemmingen en New York.

Hotel Husa Internacion
al Cool
De absolute troef van dit 3-sterrenhotel 

is de ligging aan de La Rambla, centraler 

kan niet. Sinds de renovatie van het hotel 

in 2008, heeft het zich ontwikkeld tot een 

geliefd en goed gewaardeerd hotel. Iedere 

kamer kent een unieke inrichting en biedt 

alle comfort, waaronder gratis WiFi. Je be-

vindt je hier in het hart van de oude stad en 

op loopafstand van ondermeer La Boqueria, 

de kathedraal, de haven en het strand. Het 

metrostation Liceu is op korte afstand van 

het hotel gelegen, evenals het treinstation 

Placa Catalunya.

Voor meer info: www. hotelinternacional.com

Baja Bikes: www.bajabikes.eu

Voor reserveringen van hotel en vliegreis 

kunt u rechtstreeks boeken, maar het  

handigst is via: 

Travel Counsellors in het Gooi

Carina&Desiree

Torenlaan 12, 1261 GD Blaricum

Tel. 035-5313080

de ‘sagrada Familia’ van 
antoni Gaudi: het markantste 

punt van Barcelona.


