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BARCELONA


" 


Se lança pra Barcelona


Barcelona é uma cidade que pode ser facilmente resumida em uma palavra: 


I N C R Í V E L. 


Assim, separadamente, que é pra dar bastante ênfase. E também a cidade que eu, Flávia, 
morei durante três anos, então ai vai um post/guia BEM especial, cheio de dicas “locais” 
e também dicas atualizadas de amigos queridos que ainda vivem por lá e que 
carinhosamente contribuíram para este mini guia. 
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1.Sobre Barcelona


Não tem como não se apaixonar pela 
capital da Catalunha. Barcelona é uma 
cidade cheia de vida, história, belíssima 
arquitetura, vida noturna bem agitada 
(principalmente no verão), e super 
preparada para receber turistas do 
mundo todo. 


A cidade é destino certo de turistas 
europeus no verão, ou seja, de junho a 
meados de setembro a cidade FERVE, 
literalmente, de gente e também pelas 
altas temperaturas de 40º. Ao contrário 
do Brasil, o verão por lá é seco, não 
chove nem com dança da chuva. O que é 
muito bom para quem quer aproveitar o 
verão no mar, sem aquelas tempestades 
que temos por aqui, mas que também 
chega a ser sufocante, nos dias em que 
os 40º já batem ás 9 da manhã. 


Mas nada disso 
impede que você disfrute muito bem seu 
passeio pela cidade. Os metrôs tem ar 
condicionado, a praia de Barceloneta está 
a 10min caminhando do centro da 
cidade, há muitas sorveterias pelo 
caminho, muitos grupos de música ao 
vivo na rua, ou seja, uma atmosfera 
muito agradável e de felicidade 
contagiante. 


Essa também é a alta temporada, ou seja, tudo é pelo menos o 
dobro do preço. Por tanto, se você estiver a fim de pagar um pouco 
menos e encontrar um pouco menos de gente, visite a cidade entre 
o inicio de maio até 15 de junho ou então de 15 de setembro a 
meados de outubro (quando já começa a esfriar). 
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Independente da época do ano, a cidade vai te surpreender, encantar, e você vai querer 
passar mais do que 4 dias por lá, tenho certeza. 


A língua oficial é o Catalão, e o espanhol é a segunda língua. Muitos catalães relutam 
em falar com você em espanhol, pois o patriotismo e a luta pela independência são 
muito fortes nesta sociedade. Respeite. 


2.Dinheiro

A moeda oficial desde 2002 é o Euro. A moeda anterior se chamava Peseta e ainda hoje 
é muito comum ver as pessoas mais velhas 
convertendo o Euro em Pesetas antes de comprar 
alguma coisa. Tipo a gente que fica convertendo Euros 
em Reais pra saber se está caro ou barato o que estão 
nos cobrando. 


Aqui fica uma dica: “Quem converte não se diverte!”. 
Portanto, não fique convertendo tudo o que vê, já que 
esta lá aproveite e não passe vontade, voltar até lá será 
muito mais caro do que aproveitar já que esta lá. 


A taxa de conversão oficial você pode encontrar no site do Banco Central, mas 
atualmente (agosto/2014) está por volta dos R$3,00. Ou seja, 3 reais compra 1 euro. 


3.Onde ficar

Procure hospedar-se em hotéis ou albergues mais centricos. O centro da cidade de 
Barcelona é seguro, e é onde você passará muito tempo durante os dias em que estiver 
na cidade, pois é onde se encontram a maior parte dos museus, bares, baladas, as 
famosas “Ramblas”, lojas, e onde caminhar é muito agradável. A maior parte dos mais 
famosos bairros de Barcelona como: Raval, Gótico, El Born, Gràcia etc, podem ser 
facilmente acessados caminhando desde o centro da cidade. 


Alguma dicas de bons lugares para se hospedar: 


Se Lança Pra Barcelona 	 Guia de viagem grátis do selanca.com.br 	 �3

Quem converte, 
não se diverte!

http://selanca.com.br
http://selanca.com.br


Se Lança pra Barcelona 	 selanca.com.br	 ebook grátis de viagem

3.1.Kabul – é um albergue localizado na Praça Real, no 
coração da La Rambla 

Fica perto da maioria dos pontos turísticos que você irá e de várias estações de metro. 
Também das praias e do Port Vell, o porto de Barcelona. Os preços são justos. Há um bar 
dentro do albergue com mesas de sinuca e cerveja barata o que torna o ambiente bem 
festeiro. A maioria dos hospedes são jovens, mochileiros, grupos de amigos. Não é um 
ambiente familiar, é um ambiente de “festa” e diversão. Para jovens ou velhos de 

espirito jovem ☺ 





3.2.H1898 – é um hotel 4 estrelas situado na La Rambla 
O hotel foi construído em 1881 para ser a residência particular de um Marquês onde 
também teriam um negocio familiar. Em 1929 após algumas reformas por importantes 
arquitetos da cidade, o edifício se converteu na sede da Companhia Geral de Tabacos das 
Filipinas. A companhia foi a primeira multinacional da Espanha, com estrutura própria 
de navios e trens que transportavam seus produtos. Em 1998, um dos maiores grupos 
hoteleiros da Espanha, Núñez i Navarro, adquiriu o edifício, o restaurou e em 2005 
abriram o H1898, ano do fim do domínio espanhol nas Filipinas. 


A decoração do hotel é toda inspirada na historia da Companhia de Tabacos, navios, 
império e poder. Para uma noite aqui você desembolsará em média R$500 reais. Há 
muitas instalações/serviços exclusivos aos hospedes que justificam o preço. Caso você 
não queira gastar tanto, passe um fim de tarde pelo bar do hotel que fica na cobertura, 
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para apreciar uma vista panorâmica da cidade ainda de dia e no inicio da noite. Pra 
acompanhar a linda vista, peça um Mojito (bebida típica cubana que caiu no gosto do 
Espanhol. É tipo a nossa caipirinha só que feito com rum, hortelã, limão e açúcar). Vale 
muito a pena. 


3.3.W Barcelona – ou Hotel Vela como ficou popularmente 
conhecido devido ao seu formato. É um hotel 5 estrelas 
localizado no inicio da praia de Barceloneta 

O bar localizado na cobertura 
do hotel oferece vistas 
panorâmicas da cidade, da 
praia e do porto (Port Vell), 
incríveis. A diária aqui fica em 
torno de R$700 reais, muito 
bem justificada pelo 
tratamento VIP que o hotel 
oferece: que vai desde “praia 
partícular” até suítes com 
vista 360º da cidade. 


3.4.Airbnb 
Quem nunca ouviu falar do 
AirBnb esta perdendo uma 
ótima oportunidade de se 
hospedar bem e barato pelo 
mundo. Você pode alugar a casa inteira ou até mesmo só um quarto na casa de alguém 
em quase todos os lugares do mundo através deste site. Nós alugamos essa 
apartamento aqui quando estivemos em Barcelona por uma semana. Pagamos 600 
euros aprox por 6 dias. Bem mais barato do que um hotel. A Catalina dona deste ap, não 
mora em BCN, mas toda negociação é feita com ela através do Airbnb. Chegando em 
BCN quem nos atendeu foi um amigo seu chamado Diego, que nos entregou a chave do 
ap e recolheu no 7º dia. O ap estava super limpo nos esperando. Esta super bem 
localizado, perto da Praça Jaume, bem no meio do Gótico, em uma rua tranquila 
chamada Sant Domènec del Call. 
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3.5.Outros hotéis pelo centro, para todos os gostos e 
bolsos:  

Banys Orientals - Diária aprox R$270. 


Hostal Fernando - Diária aprox R$180. 


Hotel EuroStars RamblasBoquería - Diária aprox R$190. 


Hotel Petit Palace Opera Garden - Diária aprox R$250. 


Hotel Rialto - Diária aprox R$295. 


Neri Hotel Boutique - Diária aprox R$620. 


Casa Camper Hotel Boutique - Diária aprox R$650. 


4.Como se virar


A maior parte dos pontos turísticos está sobre uma superfície plana, da Avenida 
Diagonal para baixo (sentido mar) por tanto caminhar pela cidade é uma atividade fácil 
para quem quiser conhece-la bem. Cada rua desta cidade tem um charme especial, uma 
história para contar. Por isso recomendo que você escolha ir caminhando de ponto 
turístico a ponto turístico. Se prepare pra caminhar bastante. 


A estação de bicicleta que você verá pela cidade chamada Bicing, é de uso dos residentes 
e não dos turistas. A opção dos turistas, além das empresas de aluguel de bicicletas que 
tem espalhadas pelo centro e por Barceloneta, é o Metrô que conta com 11 linhas e mais 
de 148 estações. Para uma cidade de pouco mais de 1,5 milhões de habitantes, dá pra 
imaginar que você vai encontrar uma estação de metrô a cada esquina, praticamente. 
Além disso, o metro é um meio de transporte muito limpo, bem cuidado e seguro. Os 
passes são comprados em maquinas na entrada da estação, e valem €2.15 (uma 
viagem). Há opções de cartões com maior número de passes com desconto no preço 
como o T10 (10 viagens), T50 (50 viagens), e T Dia (viagens ilimitadas num mesmo dia). 
As maquinas aceitam cartões, moedas ou dinheiro. 


Além do metrô, a malha de trens que liga a capital as cidades vizinhas e praias é bem 
grande. Se tiver tempo vale uma visita a Sitges (famosa pelos festivais de filmes e 

Se Lança Pra Barcelona 	 Guia de viagem grátis do selanca.com.br 	 �6

http://selanca.com.br
http://selanca.com.br


Se Lança pra Barcelona 	 selanca.com.br	 ebook grátis de viagem

Carnavais) e a Castelldefels (famosa pelas suas longas praias de mais de 5km e para nós 
brasileiros, por ter sido a cidade que Ronaldinho Gaúcho morou quando jogava no 
Barça). 


Importante: por mais segura que Barcelona seja sempre há furtos (não costumam 
assaltar a mão armada), e no centro de Barcelona e no metrô acontecem muitos, 
principalmente no verão. Por isso, ficar atento é importante em qualquer viagem. Não 
ande por ai com a mochila nas costas e sua maquina pendurada pra fora dela. Deixe a 
maquina na sua frente, não há problemas em carregá-la no peito. Tudo o que tiver sob 
seus olhos, eles não terão coragem de furtar. 


Outra maneira superinteressante de conhecer a cidade é juntando-se a um Free Tour. É 
uma forma bem divertida e rica culturalmente de conhecer a cidade, pois aprende sobre 
a história de cada lugar. 


5.O que fazer


5.1.Las Ramblas 
É um calçadão central que liga a cidade desde o Port Vell (Porto) até a Avenida Diagonal 
(avenida que cruza a cidade toda em diagonal). Da Praça Catalunha pra cima é chamada 
de Rambla de Catalunya, pra baixo ganha alguns nomes conforme vai descendo até o 
Porto, como: Rambla de Canaletes (fontes de agua), Rambla de les Estudis (antiga 
universidade), Rambla de les Flors o de Sant Josep (bancas de flores ao longo do 
calçadão), Rambla dels Caputxins 
(antigo monastérico, agora Teatro 
Liceu) e por fim Rambla de Santa 
Mònica (antigo convento, agora centro 
de artes). Como são muitos os nomes, 
também pode ser chamada somente 
por La Rambla. 


Nela você vai encontrar estátuas 
humanas que pedem uma gorjeta para 
que você tire uma foto delas ou com 
elas, muitos bares e restaurantes (de 
comida bem pra turista – cara e ruim. 
Não aconselho uma paella aqui, é 
congelada). 
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<Metrô>: L3, linha verde, Estação Catalunya (se descer nesta estação você verá sentido 
mar a La Rambla e sentido montanha a Rambla Catalunya), Estação Liceu (estação que 
desce bem no meio da La Rambla) ou Estação Drassanes (estação no final da La Rambla, 
bem pertinho do Monumento Colón, Port Vell e shopping Maremagnum). 


5.2.Plaza Reial 
É uma praça de formato quadrado, cheia de belas palmeiras, restaurantes, cervejarias, 
edifícios antigos e postes desenhados por Antoni Gaudí. É super chamosa e é facilmente 
acessada desde a La Rambla. Você verá que existem varias pequenas ruas que 
desembocam nesta praça, aconselho que pegue uma delas e se meta por dentro do 
Bairro Gótico para ir desbravando as pequenas ruelas. Depois é só voltar pra praça pegar 
outra ruela e desbravar outro lado. 


<Metrô>: L3, linha verde, Estação Liceu ou Estação Drassanes. 


5.3.Gran Teatre del Liceu 
É uma casa de opera cheia de história que funciona desde 1847. Desde sua inauguração, 
o teatro já sofreu com atentados por anarquistas, guerra civil, crise econômica, até 
incêndio acidental que destruiu grande parte do teatro. A reconstrução da casa de ópera 
manteve fielmente o mesmo layout original destruído pelo fogo. O Teatro Liceu é a 
maior casa de ópera da Europa. 


<Metrô>: L3, linha verde, Estação Liceu. 


5.4.Palau de la Música Catalana 
O palácio de música construído 
entre 1905 e 1908 é uma das 
pérolas da arquitetura 
modernista Catalã e é um 
patrimônio mundial da 
UNESCO. O palácio tem visitas 
guiadas que contam 
curiosidades sobre sua história 
e arte. Parada obrigatória, 
mesmo que seja só para 
admirá-lo por fora. 


<Metrô>: L1, linha vermelha, Estação Urquinaona. 
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5.5.Barrí Gótic 
O que você mais precisa fazer quando chegar ao Bairro Gótico é se lançar e se perder. 
Esse bairro é encantador e só se descobre assim, se perdendo entre suas ruelas, que 
estão cheias de lojinhas super charmosas, pequenos restaurantes das mais variadas 
culinárias do mundo e casas de chás. Se você estiver na La Rambla, na altura da estação 
Liceu, você verá um Mc Donalds, entre por esta rua que se chama Calle Ferran e vá em 
frente. Você chegará a uma praça onde do lado esquerdo encontrará o edifício da 
Prefeitura de Barcelona (Ayuntamento) e do lado direito o Palácio do Governo (Palau de 
la Generalitat), ambos de arquitetura Renascentista. Daí pra frente é só ir entrando pelas 
ruelas a esquerda ou direita, se perder e encontrar grandes surpresas como pequenas 
pontes que ligam um edifício ao outro como na Carrer del Bisbe, uma das mais 
emblemáticas de Barcelona, por sua arquitetura gótica cheia de estatuas e arcos. 


Uma vez na Carrer del Bisbe, se você seguir 
reto por essa rua encontrará a Catedral de 
Santa Eulália e se entrar a esquerda em uma 
ruazinha chamada Carrer Santa Llúcia, você 
vai chegar a Praça de San Felipe Neri. A 
praça esta erguida sobre um antigo 
cemitério medieval que foi destruído 
durante a Guerra Civil Espanhola. Nesta 
praça está a igreja de San Felipe Neri, 
construída ao estilo barroco e rodeada por 
casas de estilo renascentista. Nas paredes 
da igreja ainda se podem ver as marcas das 
bombas lançadas durante a Guerra Civil. 
Nesta praça você pode tomar um café no 
terraço do Hotel Neri enquanto descansa e 
decide por quais ruas mais vai se lançar. 


Não deixe de se lançar pela Praça San Josep 
Oriol onde você vai encontrar a Igreja de 
Santa Maria del Pi e várias banquinhas de 
vendedores de rua, com produtos locais e 
orgânicos. Pela Carrer de la Palla está a 
famosa loja Caelum, conhecida por seus produtos gourmet. Se estiver de visita pela 
cidade no inverno, prove o chocolate quente. Do mais, se lance pelo bairro, você vai se 
apaixonar. <Metrô>: L3, linha verde, Estação Liceu ou L4, linha amarela, Estação Jaume I. 
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5.6.El Born 
O Born é o bairro símbolo do nascimento da cidade. Apesar de ter sido totalmente 
revitalizado ainda mantem seus traços medievais originais. É um bairro de intensa vida 
noturna, cheio de modernos bares, restaurantes e baladas. No Born, descendo pela 
Carrer l´Argenteria, você vai encontrar lojas de roupas como a francesa Comptoir des 
Cotonniers, a ibicenca Desigual, a barcelonesa Natura, além de bares de tapas como o 
Taller de Tapas e o Sagardi, ambos excelentes. Um pouco mais a frente esta uma das 
principais igrejas góticas da Catalunha a Santa Maria del Mar. Continue andando e a 
esquerda você chegará ao Passeig del Born, um calçadão central, menor que a La 
Rambla, porém não menos cheio de charme. O Passeig está rodeado de bares e 
pequenos restaurantes e conta com uma intensa vida noturna. Assim como o Gótico, se 
lance pelas ruelas e se apaixone pelo bairro. 


<Metrô>: L4, linha amarela, Estação Jaume I ou Urquinaona. 





5.7.Portal del Ángel 
É como se fosse uma praça, você pode acessá-la vindo da La Rambla ou do Born pela 
Via Laietana. Desde a La Rambla, entre pela rua Portaferrisa que tem uma pequena fonte 
de agua potável e já aproveite para conhecer um pouco de história. A fonte data de 1680 
e deve seu nome a uma das portas da segunda muralha de Barcelona. Nesta rua, até 
chegar ao chamado Portal, você encontrará muitas lojas, como: Desigual, Natura, H&M, 
Bershka, Zara, Mango entre outras locais. 
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5.8.Passeig de Gràcia 
É o nome da avenida onde estão as mais 
cobiçadas muitas marcas de moda internacional 
e também onde estão localizadas algumas das 
mais famosas construções de Antoní Gaudí, tão 
imperdíveis quanto a Sagrada Família: Casa Milà 
e Casa Batlló. Esse “passeio” também é parte da 
Rota do Modernismo. O Modernismo Catalão é 
considerado uma variante do Art Noveau. O 
estilo incorporou conceitos inspirados na 
natureza, como poderão observar na decoração 
das fachadas da maior parte dos edifícios de 
Barcelona. Leia mais sobre a rota aqui e aqui. 
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5.9.Casa Milà ou La Pedrera 
É um dos edifícios da época modernista mais conhecido do mundo e também 
patrimônio da UNESCO. O edifício foi encomendado a Gaudí por um importante casal da 
sociedade em 1906 para ser sua moradia e também onde iriam alugar alguns 
apartamentos. A casa é aberta a visitas diárias e não há como visitar Barcelona e não 
entrar para conhecê-la. Pague um pouco a mais para pegar o áudio guia, é muito 
importante para que você entenda os detalhes projetados por Gaudí para tornar o 
espaço funcional e também entender porque a construção rompeu tantos paradigmas na 
sua época. 


A história dos moradores da época é bem interessante, com o áudio guia você vai 
passando pelos cômodos de alguns apartamentos e entendendo como viviam as pessoas 
naquele lugar. O tour pelo edifício chega ao fim na cobertura, de onde também se pode 
apreciar uma linda vista da cidade, da Sagrada Família, do Passeig de Gràcia e da Casa 
Batlló. 
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5.10.Casa Batlló 
A fachada da casa é fantástica e é pura imaginação. O telhado tem a forma das costas 
de um dragão com escamas, às sacadas têm vigas em forma de ossos e rosas uma 
completa alusão à história de São Jorge*. A casa Batlló também foi construída para ser 
residência de um importante casal da época. Hoje é um museu aberto ao público. Pegue 
tour guiado ou áudio guia. É um pecado passar por esses lugares e só vê-los por fora ou 

entrar e não entender a história deles. <M> 
L3 linha verde Estação Diagonal (bem no 
começo do Passeig de Gracia) ou L4 linha 
amarela Estação Passeig de Gràcia. 


*O dia de São Jorge, 23 de abril, é muito 
comemorado na Espanha. Neste dia as 
pessoas vendem rosas na rua e montam 
bancas de livros. A tradição é que as 
mulheres comprem livros para dar aos 
homens e os homens comprem rosas para 
as mulheres. É um dia muito festivo. 


<Metrô>: L4, linha amarela, Estação Passeig 
de Gràcia . 


5.11.Sagrada Família 
Obra do arquiteto Antoní Gaudí, a igreja está 
em construção desde 1882. Em 2010, o então 
papa Bento XVI realizou a primeira missa da 
igreja. Apesar de estar a mais de 100 anos em 
construção, há muitas partes já prontas e 
abertas ao público. É possível subir nas torres 
da igreja por escada ou elevador, recomendo 
subir pelo elevador (aprox. 2€ ) e depois 
descer pelas famosas escadas em estilo 
caracol. 
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Vale a pena subir para comtemplar a vista da cidade. Dê uma volta pelo quarteirão para 
admirá-la por fora, o lado oposto ao da bilheteria é o mais lindo. Chegue cedo, sempre 
há bastante fila para entrar. 


<M> L2, linha roxa, Estação Sagrada Família. 


5.12.Praias 
Como se não bastassem todas as maravilhas arquitetônicas, bares, restaurantes, 
encantadoras praças e ruelas, essa cidade ainda oferece deliciosas praias a menos de 10 
minutos caminhando do centro da cidade. Caminhando contornando o Port Vell, a 
primeira praia a sua frente será a famosa Barceloneta. É onde se encontram a maior 
parte dos turistas europeus durante o verão, além de Chiringuitos (o equivalente as 
nossas barraquinhas de praia só que mil vezes com melhor infraestrutura), pessoas 
andando de skate, patins, bicicleta, grupos de música que se apresentam na rua em 
troca da gorjeta que você estiver disponível a dar etc. Abaixo um pequeno mapa das 
praias. Caminhando pela orla você chegará até o Porto Olímpico. 


<Metrô>: L4, linha amarela, Estação Barceloneta


5.13.Porto Olímpico 
Construído na época das Olimpíadas de 1992, totalmente integrado a Vila Olímpica e 
cercado pelas praias da cidade, ainda é uma área de bastante atividade diurna, 
principalmente no verão e noturna, a qualquer época do ano. Na área do porto se 
encontram restaurantes e as famosas baladas dos turistas: Carpe Diem, Sutton, Shokô e 
o Absolut Ice Bar. 


 <Metrô>: L4, linha amarela, Estação Barceloneta ou Ciutadella Vila Olímpica. 
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% 


5.14.Park Guell e Palácio Guell 
É um parque construído também por Gaudí e que provavelmente você já deva ter visto 
uma foto desse lagarto em algum lugar. 


Fica um pouco longe do centro da cidade, mas é super fácil 
chegar de metro e é ponto turístico obrigatório. Esse parque tem 
duas entradas: uma que se chega desde a Praça Lesseps (entrada 
oficial) e outra que se chega pela estação de metro Vallcarca. 
Essa é a entrada mais legal. Você vai ter que subir uma ladeira 
absurda, mas graças a Deus e ao prefeito que aprovou este 
projeto, tem algumas escadas rolantes ajudando na subida 
íngreme. Daí você sobe sobe sobe e chega no topo do parque. Lá 
em cima a vista da cidade é SENSACIONAL, dá pra ver o mar e 
todos os prédios que formam a famosa silhueta da cidade: 
Torres Mapfre, Sagrada Família, Torre Agbar, Hotel W etc. 


Tem uma cruz lá em cima (mirante), vale muito a pena subir. 
Depois é só começar a descer pelas trilhas que tem no caminho, 
até chegar à entrada oficial do parque, onde está o famoso 
lagarto e por onde você pode sair (não precisa voltar tudo pra ir 
embora, rs). É só seguir o fluxo, tem muito turista fazendo esse 

percurso. Veja aqui horários e tarifas. 


<Metrô>: L3, linha verde, Estação Vallcarca. 
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5.15.Castell de Montjuic, Fuentes Magicas de Montjuic, 
Palau de San Jordi e MNAC 

Essa área da cidade esta cheia de 
lugares incríveis para você 
conhecer caminhando. Vá de 
metro até a estação Espanya, 
linha vermelha, L1. Descendo 
nesta estação você sairá de cara 
pro Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 


A fachada deste museu é 
impressionante, tanto pela sua 
magnitude quanto por sua 
beleza. Os arredores do museu 
são cheios de lugares para visitar, além dele próprio. Caminhando por lá, você poderá 
visitar o Palau San Jordi: arena de esportes construída para as Olimpíadas de 1992. 


Também encontrará as Fontes Mágicas de Montjuic que são todas as fontes pelo 
caminho até chegar ao museu. Nessas fontes há um lindo espetáculo de águas que 
dançam ao som de músicas como, Barcelona do Queen, e luzes. Confira os dias e 
horários de funcionamento aqui, pois varia de acordo a época do ano. 
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Por aqui também está o museu Joan 
Miró e o Castell de Montjuic, antiga 
fortaleza militar com uma vista 
panorâmica da cidade e do porto. É 
possível chegar andando (não 
recomendo, caminho de subidas 
íngremes) ou de teleférico. 


Para chegar ao teleférico: ele fica na Av. 
Miramar s/n. Você pode ir de metro até 
a Estação Paral.lel e siga em direção a 
Funicular de Montjuïc ou de ônibus, 
neste caso pegue o 55 ou 150. 


5.16.Monumento Colón 
Fica bem no final da La Rambla, de frente pro Port Vell. Tem um mirador a 60m do 
chão. Nunca subi, mas se estiver confira aqui os horários. 


<Metrô>: L3, linha verde, Estação Drassanes. 


5.17.Tibidabo 
É um parque de diversões localizado a 512m de altura, no topo da Serra de Collserola. 
Nada comparado a uma Disney, mas só pela vista que se tem da cidade desde lá de 
cima, já vale a pena. 


Para chegar: pegue o ônibus T2A na Plaça Catalunya (ponto em frente a Caja Madrid) ou 
de trem, linha L7 até a parada Av. Tibidabo. Nesta avenida pegue o Tramvia Blau ou o 
ônibus 196 + Funicular del Tibidabo. Veja aqui horários do parque. 
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5.18.Parc del Laberint D’Horta 
Um jardim labirinto de verdade. Além disso, é um lugar lindo que vai encher seu coração 
de paz e aquela sensação gostosa de conforto. Pra quem já viu o filme “O Labirinto do 
Fauno”, o lugar irá parecer bem familiar. Sim, aqui ele foi filmado. 


Foi construído no século XVIII e os jardins serviram de palco para recepções reais. O 
parque todo possui jardins, praças, esculturas e um riacho. O ponto principal, e que dá 
nome ao parque, é o labirinto, onde você realmente consegue se perder e divertir-se 
procurando a saída. É cobrada uma entrada simbólica na entrada do parque. 


Para chegar: como está um pouco escondido, longe dos pontos turísticos mais 
tradicionais a melhor forma de ir é de metro + um pouco de caminhada (bem pouco). 


<Metrô>: L3, linha verde, Estação Mundet. Abaixo um mapinha por onde você terá que 
andar até a entrada do parque. 


 


5.19.Poble Espanyol 
Construído para a Exposição Internacional de 1929 para sintetizar a arquitetura e o 
trabalho artesanal Espanhol. Assim como a Torre Eiffel, deveria ser derrubado após a 
exposição, mas decidiram conservá-lo devido a repercussão negativa contra sua 
destruição. 
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É considerado um museu arquitetônico a céu aberto e hoje em dia abriga diversos 
eventos: além de claro funcionar como um museu de arte contemporânea, artesanatos e 
gastronomia, dentro do Poble está a famosa balada La Terraza e o Tablao de Carmen, 
para quem quiser ver um excelente show de flamenco e se sentir na Andaluzia ao 
mesmo tempo. 


5.20.Plaza Monumental de Toros: ou simplesmente, La 
Monumental. 

Inaugurada em 1914, funcionou como palco das famosas corridas de Touros até 
setembro de 2011 quando as corridas foram finalmente proibidas na cidade. Hoje 
funciona um Museu Taurino, que reúne vestimentas de toureiros, cartazes de corridas, e 
algumas cabeças de touro. Nunca fui ao museu, tampouco a uma corrida. Totalmente 
contra essa barbárie, por mais tradicional e cultural que isso seja. 


<Metrô>: L2, linha roxa, Estação Monumental. 


5.21.Arc de Triomf e Parc Ciutadella 
Construído para a Exposição Universal de 1888 e funcionava como a porta de entrada a 
feira. Fica na continuação da “avenida” Passeig de San Joan, por onde você pode acessar 

descendo no metro Arc de Triomf. 
O passeio nesta área da cidade 
pode começar andando pelo Passeig 
passando pelo Arco e terminando 
no Parc Ciutadella, o parque mais 
famoso da cidade. A entrada do 
parque é gratuita. Além de muito 
verde, o parque conta com estátuas 
de mamutes, fontes, cascatas, um 
pequeno lago e uma graminha bem 
convidativa a um picnic para 
descansar um pouco das andanças 
pela cidade. Se gostar de 
Zoológicos, o Zoo de Barcelona fica 
dentro deste parque. 


<Metrô>: L1, linha vermelha, 
Estação Arc de Triomf. 
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5.22.Bunker del Carmel 
Um local nada turístico, sem estrutura, de difícil acesso, porém a vista panorâmica MAIS 
INCRÍVEL DA CIDADE. Esse é o Bunker del Carmel ou Bunker de la Rovira, que tem esse 
nome pois é onde se encontram as ruinas dos bunkers construídos durantes a Guerra 
Civil Espanhola. De lá você poderá ver todo o mar de Barcelona e os edifícios mais 
icônicos da cidade: Torre Agbar, Sagrada Família, o porto, Castelo de Montjuic, Hotel W, 
Torres Mapfre, Torre Collserola (Tibidabo), enfim, uma verdadeira vista 360° da cidade. 
Se o dia estiver limpo, conseguirá ver até as praias das cidades vizinhas a Barcelona. 


<Metrô>: L5, linha azul, Estação Carmel. Desça nesta estação e vá caminhando até a 
Carrer (rua) de Sigüenza altura do numero 48 (paralela a rua que sairá da estação do 
metro). Nesta rua você pegará o ônibus 119 e ficará no ônibus até a última parada 
chamada Labérnia Panorámica. Descendo nesta parada, caminhe subindo a rua até o 
bunker. Para voltar pegue o mesmo ônibus e desça no mesmo ponto, fazendo o caminho 
inverso. 
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5.23.Museus 
Se tiver tempo vá a todos, se não tiver, recomendo:


MNAC: para conhecer um pouco da história da Catalunha e para apreciar a arte 
românica (é um dos melhores do mundo) e a arte gótica. 


MACBA: arte contemporânea.  
 
Picasso: centro de referencia dos anos de formação de Pablo Picasso e seu vinculo com 
Barcelona. O museu abriga mais de 4 mil obras em sua coleção permanente, e recebe 
exposições temporais. 


Museu Marítim de Barcelona: é um tipo de museu que não costumamos encontrar em 
qualquer cidade e é muito interessante para conhecer a cultura marítima espanhola. 
Lembre-se: foram conquistadores de muitas civilizações, de navegação eles entendem. 


Abaixo, o link de alguns outros museus para que você veja outras opções e consulte 
horários e dias de funcionamento:


Museu de la Xocolata: não preciso nem explicar o que você encontrará lá né? Tem 
chocolate pra comprar na saída. Você certamente irá querer. 


Museu d’Historia de la ciutat: uma viagem pelas ruínas da Barcelona romana  
 
CosmoCaixa Barcelona: museu de ciências, incrível. 


Museu de Cera: o de Amsterdã deve ser melhor, mas se você curtir esse tipo de arte, 
esse é ok. 


Caixa Forum: espaço cultural excelente com exposições variadas.  
 
CCCB: Centro de Cultura Contemporânea, com boas exposições variadas.  
 
Museu del Barça: um dos melhores museus de futebol do mundo em um dos melhores 

clubes do mundo ☺ 


Museu d’História da Catalunya: a maior parte das exposições está em Catalão, e conta a 
história deste Estado desde o período Paleolítico. 


6.Onde comer


Mercat de la Boquería: La Rambla, 91. Prove os sucos de frutas de alguma das inúmeras 
barraquinhas de sucos, e se quiser comer El Quim é um dos melhores e mais famosos. 
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Cerveceria Catalana: Carrer de Mallorca, 
236. Para comer tapas TOP TOP TOP. 
Tem que chegar cedo se quiser sentar, 
senão vai comer em pé “en la barra”, ao 
estilo espanhol. 


Comerç 24: Calle comerç, 24. Um dos 
restaurantes do famoso chef Carles 
Abellan. Cozinha contemporânea com 
estrala Michelin. É bem famoso e a 
comida faz jus à fama. Veja aqui outros 
restaurantes dele. 


Alcoba Azul (o mais TOP TOP TOP de todos os TOPs): 
Calle Sant Domeneq del Call, 14. Fechado aos 
domingos. Esse restaurante é BEM pequeno, cheio de 
charme e de deliciosas “Tostadas”: de jamón com brie, 
salmão com caviar, rúcula com frango e o melhor 
molho ceaser do mundo. É uma melhor que a outra. 
Super recomendo este restaurante. Você vai querer 
comer lá todos os dias, eu garanto. 


Los Caracoles: Calle de los Escudellers, 14. Esse 
restaurante é bem famoso também e fica no Gótico. 
Nunca fui porque nunca tive vontade suficiente de 
encarar as filas. Mesmo assim deixo aqui como dica caso queiram se lançar. 


 
Rosa Negra ou Rosa del Raval: o Rosa Negra fica na Via Laietana, 
46 (no Born) e o Rosa del Raval na Carrer dels Àngels, 6 (no Raval). 
Especializados em comida mexicana de primeira qualidade. 
Recomendo nachos de entrada, burrito de prato principal e muito 
Mojito para acompanhar a comilança. Imperdível. 





Sweet Gaufre: Ramblas, 83. Apesar de ser uma 
sorveteira o forte deles é o Gofre, ou waffle, 
aqueles famosos da Bélgica. Meus preferidos são o 
de Nutella e o de açúcar de confeiteiro. Mais um 
lugar imperdível, de verdade. 
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La Fonda del Port Olímpic: Calle Moll de Gregal, 7-10. Ótima opção para almoçar no 
Porto Olímpico. Apesar de toda pompa que parece ter, o preço é BEM acessível e o 
ambiente muito agradável. No Menu do dia, você pagará entre 10 e 12 euros para comer 
uma entrada + prato principal + sobremesa + bebida (vinho e água) + café. Dá pra 
acreditar? E a comida maravilhosa. Recomendo uma almoço aqui depois de uma 
lagarteada na praia de Nova Icária. 


Restaurante Can Cortada: Avinguda de l’Estatut de Catalunya s/n. Localizada em uma 
Masía (equivalente a uma casa de campo pra gente) do século XI, é um restaurante mais 
“fancy”, para aqueles que querem provar uma comida típica (além de tapas) e vivenciar 
um pouco da cultura espanhola e de como eram as casas de campo do século XI. Sim 
esse edifício existe a mais de 1000 anos. Se tiver uma graninha para se dar esse 
pequeno luxo, este é “o restaurante”. 


Els 4 Gats: Carrer de Montsió, 3. Um restaurante emblemático de Barcelona que ficou 
famoso pela frequência de ilustres clientes como Pablo Picasso, Gaudí, entre outros. Em 
1899, neste restaurante, Picasso realizou sua primeira exposição. Curiosidade: Picasso 
pagava suas contas com pinturas, então até hoje estão lá nas paredes pinturas dessa 
época. 


Tapas: o Taller de Tapas na Calle Argenteria, 51 e o Sagardi na Carrer de l'Argenteria, 62 
são duas boas opções se você estiver caminhando pelo Born e quiser provar deliciosos 
Tapas e tomar uma Sangria. 


La Dolça Herminia: Carrer Magdalenas, 27. É um restaurante de comida mediterrânea. 
Atmosfera sofisticada e moderna. Super recomendo para um jantar mais romântico. A 
sobremesa chamada “El postre de Tim Baon” é de cair o queixo. O preço é super 
acessível, em torno de 15 euros por pessoa. 


 
 
Gelati Di Marco: Carrer de la Llibreteria, 7. Essa 
sorveteria é maravilhosa. Fica perto da praça Jaume I. 
Típico sorvete Italiano com muitas opções de sabores e 
ambiente amigável (música alta e atendentes 
simpáticos que amam brasileiros). Os sabores de 
frutas variam de acordo a época do ano. Aqui até 
sorvete de Marijuana pode ser encontrado. 
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7.Onde beber


Barcelona é certamente uma das cidades europeias com mais bares, restaurantes e 
baladas por metro quadrado. Conseguir uma licença para abrir um novo bar no centro de 
Barcelona é impossível (segundo a prefeitura, o número de bares por metro quadrado já 
chegou ao limite). 


Isso posto, minha recomendação é que você não se preocupe tanto em planejar quais 
bares vai  querer ir, porque chegando lá você encontrará tantos bares pelo caminho, que 
certamente te tirarão do trilho, rs. 


Deixo aqui a dica de alguns bares peculiares que podem valer a sua visita:


Espit Chupitos: Endereço Passeig de Colón, 8. 
<Metrô>: L4, linha amarela, Estação Barceloneta. 


Esse aqui é pra quem estiver mal intencionado. Esse 
bar tem no menu mais de 500 tipos diferentes de 
chupitos, ou seja, shots. O legal é ficar na barra e 
provar alguns. Custam 2 euros cada, bem baratinho 
e dão um baratão muito louco. Parecem inofensivos 
por seu pequeno tamanho, porém não subestime. 


Bosque de les Fades – Endereço Passatge de la 
Banca, 5. <Metrô>: L3, linha verde, Estação 
Drassanes. 


Esse bar fica no final da La Rambla na mesma 
entrada do museu de cera. É um bar temático que 

imita uma floresta. O bar é coberto por árvores (de mentira) que tremem com os raios e 
trovões de uma tempestade fictícia. É bem diferente, vale a pena entrar nem que só 
para olhar e esperar a “tempestade” chegar. Acontece o tempo todo ao longo do dia. O 
menu é bem pra gringo, bebida cara e de média qualidade. Vale a pena ir conhecer só 
pelo “showzinho” mesmo. 


Agora, alguns bares que adoro e que estão no bairro Gótico. Cheios de charme e um bem 
pertinho do outro. 


Uma dica: faça um “pub crow” com seus amigos , tomando uma bebida em cada bar. 
Quase todo bar em BCN tem umas comidinhas gostosas no cardápio, vale ir provando 
algo típico de bar em bar também, assim a bebida não sobe tão rápido também. 


Andu: destaque pro Mojito.  
 
Tres Flores: destaque pro Kir Royal.  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Café Babel: destaque pro hambúrguer e pras batatas bravas que são incríveis, muito 
bem acompanhadas por um chopp de Estrella Damm. 


Rabipelao: tem um no Gótico na Carrer de la Mercè, 26, e outro no Raval na Riera Alta, 
50. É um bar venezuelano e segundo um grande amigo que é especialista em Mojitos, 
tem o melhor Mojito de Barcelona. Nós assinamos embaixo. 


Milk: esse bar é dos mesmos donos do Marmelade. Destaque pra variedade de drinks de 
nomes engraçados. Prove a Michelada, é uma misturinha típica mexicana de cerveja com 
pimenta. Delícia! 


Margarita Blue: é um restaurante TexMex e bar. Destaque pra variedade de drinks. 
Destaque pro Zoobie, sensacional. 


OUTROS BARES E RESTAURANTES 
Vou deixar aqui também algumas dicas de outros bares e restaurantes muito bons e 
recomendados pela minha querida amiga Monika Krampf, que mora em Barcelona há 
7 anos e trabalha com turismo: 


Para um delicioso Café da manhã / Brunch:


Marmelade: Calle Riera Alta 4-6, Raval.  
 
Brunch and Cake / Travel and Cake / Cup and Cake: Calle Enric Granados, 19, Eixample.  
 
Al Sur Cafe: Plaza de Sant Cugat, 1, Born.  
 
Tarannà: Carrer de Viladomat, 23, Sant Antoni.  
 
Federal Cafe: Calle Parlament, 39, Sant Antoni.  
 
Cometa: Carrer del Parlament, 20, Sant Antoni.  
 
Cosmo Cafe y Galeria: Calle Enric Granados, 3, Eixample.  
 
Pudding Cafe: Calle Pau Claris, 90, Ciutat Vella.  
 
Caravelle: Calle Pintor Fortuny 31, Ciutat Vella.  
 
Bar Lobo: Calle Pintor Fortuny, 3, Ciutat Vella.  
 
Demasie Cafe: Calle Roger de Llúria, 8 ou Calle Princesa, 28, Born.  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Surf House Barcelona: Calle Almirall Aixada, 22, Barceloneta.  

8.Onde dançar

Pro turistão típico, as melhores baladas são as que ficam no Port Olimpic. Lá você 
encontrará muitos gringos e a maioria entre 18 e 25 anos. As mais famosas são: Opium 
Mar, Carpe Diem Loung Club (CDLC) e Shokô. Se você caminhar de dia pela praia (na 
parte debaixo da calçada, pé na areia mesmo) verá os terraços dessas baladas, cheios de 
gente bonita, música e bebidas. Se você caminhar pela La Rambla de noite, com certeza 
vai receber flyers de muitas baladas. 


Mas, se você quiser diversão garantida, abaixo recomendo as que mais amo em ordem 
de amor: 


Sala Apolo: a festa se chama Nasty Mondays e acontece toda segunda-feira, 
obviamente. Muito Indie Rock. É a melhor balada do mundo, sério. Costuma ter muita 
fila e enche rápido, então para não ficar pra fora, compre a entrada pelo site antes. Tem 
que ir! 


Endereço: Carrer Nou de la Rambla, 113. <Metro> L3, linha verde, Estação Paral.lel


Foto NASTY MONDAYS 


Magic: tem 3 salas e toca de tudo um pouco mas basicamente rock e pop-rock.  
Endereço: Passeig Picasso, 40, Born. <Metro> L4, linha amarela, Estação Barceloneta. 


Razzmatazz: é um galpão industrial que conta com 5 “salas” gigantescas. A música vai 
de eletrônico a pop, depende da sala. 


Endereço Calle Pamplona, 88. <Metro> L1, linha vermelha, Estação Marina. 


Jamboree: alterna entre noites de jazz, indie rock e hip hop.  
 
Endereço: Plaza Reial. <Metro> L3, linha verde, Liceu. 
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9.Emergencia


Consulado-Geral do Brasil em Barcelona: 


Endereço: Av. Diagonal, 468, 2º, 08006, Barcelona. 


<Metrô>: L3, linha verde, Diagonal. 


Atendimento ao público: de 9h30 às 13h30 de segunda a sexta. Aos sábados e 
domingos, e somente para os casos de real urgência (morte, hospitalização, etc), o 
Consulado dispõe de um serviço de plantão: 659 078 057. 


Telefones úteis:


Aeropuerto El Prat Barcelona: 902 404 704 


Policía Local Barcelona: 092 


Mossos d'Escuadra Barcelona: 088 


Ambulancias Barcelona (SAMUR): 061 


Ayuda en Carretera (ajuda na estrada): 91 742 12 13


10. Idioma

E ai vai um cursinho rápido de Catalão:


Sortida = saída 


Si us plau = por favor 


Un tallat si us plau = um café com um pouquinho de leite por favor 


Merci = obrigada 


Adeu = até logo 


Carrer = rua 


Bon dia = bom dia 


Bona nit = boa noite 


Visca = viva
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Cervesa = cerveja 


E se posso dar uma última valiosa dica, essa seria: NÃO COMPRE “CERVEZA BEER” 
DOS PAQUISTANESES QUE VENDEM NA RUA! Eles as escondem da polícia em boeiros, 
lixeiras, e qualquer outro lugar nojento que você possa imaginar e depois vendem pra 
você. RESISTA! Hahaha


11. Gostou deste guia?


Se você reservar seu hotel pelo booking.com usando o link 
abaixo, nós ganhamos uma pequena comissão que nos permite 
manter o blog. E você não paga nada a mais por isso. 
Clique aqui e reserve seus hotéis através do Booking 


12. Se Lança!
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