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trevligaste sätten att inleda
ett besök i Barcelona på,
är att en tidig kväll ta sig
upp till nattklubben Mirabé
på Tibidabo. Här uppifrån
höjden kan man mingla
med stadens bättre bemedlade ungdom, medan solen
går ned i Medelhavet. Och
när alla stadens ljus börjar
tändas där nedanför berget
känns det, där man står
lutad mot räcket på terrassen, som om man har
staden bokstavligt talat för
sina fötter.
Det är en känsla som
smugit sig på betydligt
bättre personer än mig.
Enligt legenden var det
här som Djävulen frestade
Jesus och erbjöd honom
herraväldet över hela
världen.
Mina föreställningar om
vad som fanns här då, i

början av vår tideräkning,
kan i bästa fall kallas grumliga, men idag är det svårt
att tänka sig en bättre plats
för den sortens förförelseförsök. Barcelona har alltid
varit en fristad där så väl
olika politiska som sexuella inriktningar fått samsas
sida vid sida. Och med det
komplicerade katalanska
köket stora genombrott
i gourmetvärlden så har
staden även blivit vallfärdsort för kvalitetssökande
frossare. Barcelona har
alltid funnits i händelsernas centrum, såväl i samband med det spanska
inbördeskriget, som med
de senaste årtiondenas
kanske mest minnesvärda
olympiad och när en viss
Christofer Columbus tog
sig till dess hamn efter att
ha upptäckt Amerika.

BRA ATT VETA

Här nedan har jag i stället
listat lite andra favoriter.

Barcelona är inte Spaniens huvudstad men
det är landets enda riktiga metropol. Innanför
Barcelonas stadsgränser ryms i princip hela
världen, och definitivt alla dess frestelser.
ETT AV DE FINASTE och

SOVA

MUSEO DEL PERFUME

SEVÄRDHETER

Sade någon Gaudì? Har
du aldrig varit i Barcelona förut ska du givetvis
ta den obligatoriska rutten
som tar dig från Passeig
de Gràcia med Casa Milà
(det berömda boningshuset som även kallas La
Pedrera, stenbrottet) och
Casa Batlló och vidare till
Parc Güell och den ännu
ej färdigbyggda katedralen
Sagrada Familia. Men är
du i staden en vecka eller
längre finns det egentligen

ingen anledning att
anstränga dig extra, du
kommer ändå att passera
dem eftersom de ligger mitt
i smeten. Med undantag för
Parc Güell som verkligen
inte kan beskyllas för att
ligga centralt.
Klassiska turistmål som
är värda att lägga tid på är
Picassomuseet i El Born,
Mirómuseet uppe på Montjuic, Barcelonetas stränder
och om man är fotbollsfan
givetvis Camp Nou och alla
OS-anläggningarna.

I Barcelonas parfymmuseum visas en stor samling
olika parfymer från olika
kulturer och olika tidsåldrar.
Från det gamla Egypten
och fram tills i dag. Man
har bland annat en parfymlåda med två recept i, som
en gång tillhörde Marie
Antoinette.
Adress: Passeig de Gràcia 39
Tel. +34-93-216 01 21
www.museodelperfume.com
Öppettider: måndag–fredag,
10.30–14.30 och 16.00–
20.00, lördag 11.00–14.00

MACBA/CCCB
Det moderna konstmuseet
och kulturhuset i Raval är
en upplevelse även från
utsidan. Ritade av Richard
Meier drar de mängder med
konstintresserade, fikasugna
(har en av de bekvämaste
uteserveringarna i staden)
och mängder med skejtande
småkids.
Adress: Plaça dels Àngels, 1

LA FONT MAGICA
Vid Plaça Espanya finns
den stora fontän som byggdes till världsutställningen
1929. Och fredag och lördagar mellan halv tio och
halv tolv blir det musikalisk vattenshow. Under
somrarna utökas tiderna
till att även gälla torsdagar och söndagar, och ja,
det är väldigt imponerande
underhållning för hela
familjen.

BEGRAVNINGSTÅGSMUSEET
Okej, kanske inte direkt
något för barnfamiljer eller
andra lite extra känsliga
individer som inte gillar
att påminnas om döden,
men jag gillar den här sortens bisarra ställen. Det
är alltså, vilket väl namnet
antyder, ett museum med
bilder på begravningståg
genom stadens historia.
Adress: Sancho de Avila 2
Öppettider: måndag–fredag
10.00–13.00 och 16.00–18.00
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QUIMET Y QUIMET
En murrig vin- och tapasbutik där man står och
hänger utmed disken och
pekar på en den ena och
en den andra av deras fullständigt mästerliga tapas.
Varianten med lax och tryffel rekommenderas varmt,
annars är det mycket svårt
att välja en favorit.
Adress: poeta Cabanyes 25
Tlf. + 34 93 442 31 42

INOPIA

MAT & DRYCK
RESTAURANGER
Fördelen med den spanska vanan att äta middag
sent på kvällen är att man, som svensk besökare
med svenska tidsvanor, har ganska lätt att få
bord även på annars fullbokade krogar. Är man
beredd att äta ”redan” vid niosnåret, eller strax
därinnan (ifall krogen har öppet så tidigt) så
brukar det i regel gå att trolla fram ett par platser.

Den gula och blå-färgade
reklamen för Moritz öl får
hela den djupa lokalen att
se ut som en enorm hyllning till Chiquitabananer.
Men låt inte det första
intrycket får er att missa
denna lilla pärla som öppnade för några år sedan.
Stället ägs av brodern till
Ferrán Adrià, men Inopia
är El Bullís raka motsats. Här har vi i stället en
urklassisk tapasbar (det
är inte jag som påstår det,
redan från start kallade
man sig ”classic bar”). På
Inopia finns inget kompli-

SHOPPING

cerat, bara perfekt lagade
smårätter. Prova krogens
avsmakningsmeny, då kan
ni, om ni är fem eller fler,
dessutom få plats vid ställets enda riktiga bord.
Adress: Tamarit 104
Tlf. + 34 93 424 52 31
www.barinopia.com

MOO
Frågan är vad som är mest
populärt och egentligen
drar mest folk. Hotel Omm,
eller Hotel Omms restaurang Moo? Kocken Joan
Rocas olika menyer är
avancerade i ordets allra
bästa mening, även om det
kan vara lite svårt att inte
dra en smula på munnen åt
påfund som glassar komponerade efter parfymer
(japp, man får ett litet doftprov till efterrätten). Det är
ju bara så skrattretande
mycket Barcelona.
Adress: Roselló 265
Tlf. + 34 93 445 40 00

COMERÇ 24
En klassiker i El Born.
Kocken Carles Abellan blev

SOVA

BRA ATT VETA

en gång upplärd av Ferran
Adrìa på El Bulli men är
numera själv ett stort namn
(hans kokböcker säljs i
entrén). Maten på Comerç
24 är inte riktigt lika komplicerad, men här görs tapas
som ingenstans annars.
Mysiga lokaler.
Adress: Comerç 24
Tlf. + 34 93 219 21 02
www.comerc24.com

värt ett besök. Var inte för
hungrig när du går hit –
du får säkerligen vänta ett
tag på platser. Det är dock
värt det, vissa påstår att de
bästa tapasen i Barcelona
finns här. Trångt, atmosfäriskt, lite bökigt men fullkomligt härligt.
Adress: C/ Malloca, 236
Tlf. +34 93.216.03.68

SAGARDI

De har bara öppet till halv
elva på kvällen, men är du
på väg hem från Barceloneta är detta ett givet stopp
på väg in till stan. Cavan är
så billig att man nästan går
med vinst av att dricka den,
och anklevermackorna är
extremt goda. Dessutom är
klientelet synnerligen brett
med infödda Barcelonabor
av alla upptänkliga samhällsklasser och turister
från alla håll i världen sida
vid sida, kämpandes för att
få uppmärksamhet från de
ständigt upptagna kyparna.
Adress: Reina Christina 7
Tlf. + 34 93 310 08 39

Egentligen en kedja som
exporterar baskiska pinchas, tapas på små bröd,
till resten av Spanien. Här
serveras också den typiska
cider som saknar bubblor
och därför måste hällas i
glaset på ett visst sätt, från
en viss höjd.
Adress: Argentería 62
Tlf. + 34 902 250 522
www.sagardi.com

CERVECERIA CATALANA
Mycket i Barcelona handlar
om tapas och Cerveceria
Catalana är ännu ett ställe

CAN PAIXANO
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Gimlet är en bar som
uppfyller alla dina drömmar som väckts av gamla
noirfilmer om lite fyrtiotalsatmosfär. Jag förespråkar inte rökning på allmän
plats, eller ens över huvud

BARER & NATTLIV

SUGAR CLUB

Precis som i alla andra storstäder så dyker klubbarna upp för att snabbt försvinna. Det bästa,
om du verkligen vill hänga på just det ställe som
är hetast för stunden, är att skriva upp din epostadress på Le Cools utmärkta hemsida och på
så sätt få deras veckoutskick hem till Inkorgen.
Adressen är www.lecool.com och ja, de lever
upp ganska väl till namnet. Trots ovanstående
resonemang finns det förstås en hel del konstanter
i nattlivet, även här.
GIMLET

KAFÉER

taget, men ett ställe som
Gimlet kräver trots allt rökringar som långsamt stiger
mot taket.
Adress: Rec 24

RAZZMATAZZ
Enorm klubb med ungt och
blandat klientel dit Barcelonas klubbkids såväl som
turisterna har hittat. Poprock och elektronisk musik.
Ger definitivt en utenatt du
sent glömmer. Kan vara
bra att ta med öronproppar
då musiken stundtals är
öronbedövande.
Adress: C/ Pamplona 88
Tlf. + 34 93 320 81 67
www.salarazzmatazz.com

Tjusig nattklubb som ligger
i World Trade Center, en
bra bit ut på en av de stora
pirerna i hamnen. Snygg
inredning och tillräckligt städat för att man ska
slippa komma hem nedspilld av öl, drinkar eller
cava.
Adress: World Trade
Center, Moll de Barcelona
Tlf. + 34 93 508 83 25
www.sugarclub-barcelona.
com

MIRABÉ
Utsikten från den stora,
välskötta terrassen är om
möjligt ännu bättre än från
klassiska Mirablau alldeles
bredvid. Mirabé för snarare
tankarna till en Los Angeles-villa än till något annat.
Sofistikerat och snyggt och,
enligt uppgift, stjärnspäckat
(jag skulle inte känna igen
spanska fotbollsspelare
ens under pistolhot).
Adress: Manuel Arnus 2
(i enden av Avinguida del
Tibidabo)
Tlf. +34 93 434 00 35
www.mirabe.es/
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SHOPPING
Nu när Zara kommit till Sverige och därmed
tappat den lilla exotiska glans det spanska klädvaruhuset hade är det design och vintagebutikerna är Barcelonas stora behållning som shoppingstad.
HERITAGE

BUBÓ

Det finns tillfällen i livet då
vi alla behöver en fjäderboa. Och då är Heritage
affären för oss. Butiken
lyckas ge både Marie Antoinette-vibbar och en liten
härlig air av tjugotalsdekadens. Dessutom finns här
fina vintage-scarves från
Dior och annan lyx.
Adress: Banys Nous 14
Tlf. +34 93 317 8515

Stilren choklad- och pralinbutik som gjort uppläggning och dekoration till en
konstform. I anslutning till
affären, som ser ut som
en juvelerarbutik, finns
även ett litet kafé med
populär uteservering, mitt
emot kyrkan i El Born kan
man ägna lång tid åt alla
bröllopspar som avlöser
varandra på kyrktrappan.

DOCTOR PAPER
Södra Europas bästa pappersbutik? Här finns bland
annat vackra fotoalbum
med retromotiv från oceanångare, karavaner och
gamla städer.
Adress: Carrer Rec 40
Tlf. +34 93 4771746
www.doctorpaperbcn.com

Adress: Caputxes 10
Tlf. + 34 93 268 72 24
www.bubo.ws

DOM
Barcelonas prylpalats har
flyttat ned i gamla staden,
till lilla mysiga shoppinggatan Calle Avinyo. Här säljs
allt från rent skräp som hört
hemma på Buttericks till
högtalare, ”roliga” klockradios och Ägget-fåtöljer.
Adress: Avinyo 7
Tlf. +34 93 342 55 91
www.id–dom.com
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Precis som i alla andra metropoler är det extremt
svårt att hitta ett bra budgetboende. Det säger
en hel del att Banys Orientals, fortfarande efter
alla dessa år, verkar ha stadens mest eftersökta
rum – trots lövtunna väggar ut mot den mest välpromenerade gatan i hela El Born. Det har inte
kommit någon allvarlig utmanare.
HOTEL OMM

AGAINST
Här inne kan man förlora
sig i timmar i en Verner
Pantonsk våt dröm. Det
mesta härstammar från
mitten av förra århundradet
och är i imponerande bra
skick.
Adress: Notariat 9
Tlf. + 34 933 015 452

LE BOUDOIR
Spaniens motsvarighet till
Agent Provocateaur. Stilkänslan går igen från inredning till provhytter.

Kedjan finns på två ställen i
Barcelona.
Adress: Canuda 21Adress:
Pedralbes 609-615
www.leboudoir.net

LE SWING
Second hand-butik med
extremkoll. Det är här man
hittar utgångna kollektioner från Yves Saint Laurent
och andra butiker.
Adress: Calle del Doctor
Dou 11

De invändningar man
eventuellt kan ha mot den
här sortens överdesignade
byggen dör snabbt bort när
man sätter sig vid den lilla
brasan i lobbyn och läser
några av de kvarlämnande
tidningarna, när man tar
sätter sig ner och njuter en
avsmakningsmeny i Michelinbelönade restaurangen
Moo eller knuffar sig in på
källarklubben Ommsessions.
Pris: Dubbelrum från220
euro
Adress: Rosselló 265
Tlf. + 34 93 445 40 00
www.hotelomm.es

CASA CAMPER
Det som började som ett
spanskt skoimperium har
nu både blivit en hotell- och

en restaurangkedja. Hotellet hur även ut specialdesignade cyklar för 15 euro
per dag, vilket förstås går
väl överens med deras
ekovänliga image.
Pris: Dubbelrum från200
euro
Adress: Elisabets 11
Tlf. + 34 93 342 62 80
www.casacamper.com

HOTEL DIAGONAL
Alldeles i skuggan av Torre
Agbar, den enorma fallossymbolen till torn som syns
från hela stan, ligger Hotel
Diagonal. Och drömmer man
om att vila upp sig på ett
designhotel så är det här en
våt dröm från den minimalistiska inredningen av rummen
till den rara lobbybaren. Stort
plus för den vackra, men försvinnande lilla takpoolen.
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Pris: Dubbelrum från165
euro
Adress: Diagonal 205
Tlf. + 34 93 489 5300
www.hoteldiagonalbarcelona.com

BANYS ORIENTALS
När det gäller stil, frukost
och fräschör ligger Banys
Orientals på topp och
ställer man det mot det
mycket modesta priset
så är det förstås inte
svårt att förstå att detta
är ett av Barcelonas allra
mest populära hotell.
Pris: Dobbeltrom fra 100
euro
Adress: Argenteria 37
Tlf. + 34 93 268 84 60
www.hotelbanysorientals.com

PARK HOTEL
BARCELONA
Det här är hotellet som en
dag gick ut för att bada på
Miami Beach, men som
råkade somna på sin luftmadrass, flöt över hela
Atlanten och hamnade här
– där El Born gränsar till
Barceloneta. Lägg till en
avslappnad liten kaffebar i
samma stil, en bra frukostbuffé och bekväma rum där
man faktiskt inte hör trafiken på vägen tätt intill.
Adress: Av Marques de
Argentera 11
Tel: +34 93 319 60 00
www.parkhotelbarcelona.
com
Pris: Dubbelrum från 120
euro
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BRA ATT VETA
Flyplatsen i Barcelona
ligger omking 13 kilometer
från staden. Tar du taxi, så
räkna med 30–35 euro
och en dryg halvtimmes tur.
Det går också buss till
Plaça de Catalunya, men
därifrån får man då ta taxi
om man tillexempel bor i El
Born.
Det går också tåg, som
går ca i gång i halvtimmen.
För mer information:
www.aena.es

Biljetter till tunnelbanan kan
köpas på bla stationen, och
kostar ca 1 euro. Bussbiljetter köper du hos chauffören.
På www.tmb.net kan du
köpa kort som varar från en
til fem dagar.

TAXI
Taxi kostar ca 4-6 euro
beroende på hur långt du
ska åka, men är relativt billigt i förhållande till svenska
priser.

SOVA
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KONSERTER

FLYPLATSEN

LOKALTRAFIK

SHOPPING

TAXI-SERVITAXI
Tlf: 300 300

TURISTBUSSAR
Det finns tre olika linjer
som går från Plaça Catalunya och prcis utanför El
Corte Inglés. När du löser
din biljett kan du hoppa på
och av under en hel dag.
Piset är ca 20 euro 20
euro.

POST
Det finns många post
kontor de kallas för Correos. Frimärken kan köpas
i kiosker.

APOTEK
Flera apotek har öppet
dugnet runt. Här är ett av
dem:
FARMACIA CLAPES
ANTOJA
C/ La Rambla 98
Tlf: +34 933 012 843

TANDLÄKARE
AMIGO ROBIRA CARMEN
Adress: Av. P. Asturies 42
Tlf.: + 34 934 159 922

TELEFON
Landsnummer: + 34

FNAC
Barcelona är en världsstad
och precis som de flesta
världsstäder får Barcelona
regelbundna besök av en
massa mer eller mindre
stora internationella artister. Det absolut enklaste
sättet att få tag på en konsertbiljett är att dra till
FNAC i köpcentret El Triangle på Plaza Catalunya
och köpa dem där.
Fnac El Triangle
Adress: Plaça de Catalunya 4
Tel: + 34 933 441 800

FOTBOLL
Har man planerat att resa
till staden enbart för att
gå på en match gäller det
att ordna biljetter i god tid
innan. Enklast är att surfa
in på www.fcbarcelona.com
eller att kontakta svenskspråkiga Avenida Media
www.avenidamedia.com/
som kan hjälpa dig att fixa
de plåtar du vill ha.

FAKTA
INVÅNARE
1,5 miljoner

VALUTA
Euro

ÖPPETTIDER

VAN SOM MAN
ÄR MED SKANDINAVISKA PRISER ÄR DET
LÄTT ATT BÖRJA TOK
ÅKA TAXI SÅ FORT DU
KOMMER TILL BARCELONA.
VÄDER
KARTA

Från 09.00–13.30 och
från16.30–20.00, några
ställen håller öppet
längre.

INTERNET

www.barcelonaturisme.
com
www.spain.info

TIDNINGAR

El Pais
El mundo
ABC
La Vanguardia
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TURISTINFO

Addresse: Pl. de
Catalunya, 17-S
Öppet från 09.00 till
21.00.
E-post: info@barcelonatu risme.com

