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City guide: Barcelona
Ontdek de verborgen parels van Barcelona met ons.

Barcelona is zo’n plek die alles heeft. Stad, strand, cultuur, eindeloos veel
buurten om in te verdwalen, tapas op iedere straathoek en barretjes die tot
laat geopend zijn. Om alles uit de stad te halen, spring je op de fiets en fiets
je met een grote boog om de toeristische trekpleisters. We deden alvast wat
research en vroegen de locals welke spots je echt niet mag missen tijdens je
volgende citytrip. Vamos!

1. Plaça Sant Felip Neri
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Verstopt in het oudste gedeelte van de Gotische wijk vind je Plaça Sant Felip Neri. Het is een

geliefde fotoshootlocatie onder verliefde stelletjes, maar de geschiedenis van het plein is een

stuk grimmiger. Tijdens de Spaanse burgeroorlog vonden hier twee bombardementen plaats

met onder de slachtoffers veel kinderen. Anno 2022 is het een idyllische plek om even te

ontsnappen aan de drukte van de stad. Vergeet niet om de hoek een ijsje te halen bij Un gelato

per te - eigenaar Edu maakt het allerlekkerste perzikijs.

source: timeout.com

2. Boqueria
Eerlijk is eerlijk: écht origineel is de markt Boqueria aan de Ramblas niet. Toch is een bezoek

aan de beroemde markt een must als je ook maar een beetje een foodie bent. Kun je meteen een

paar snacks voor onderweg scoren.
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source: barcelonapagina.nl

3. Carrer Petritxol
Over snacks gesproken: je móet (ja, móet) naar de Carrer Petrixtol. Deze straat in hartje

Barcelona is beroemd om de lokale gebakjes die de Catalanen hier het liefst eten met een

horchata on the side. Dat is een zoet plantaardig drankje op basis van tijgernootmelk, water en

suiker. Salud!
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source: thingstodopost.org

4. Skybar
Aan het levendige Plaça Catalunya vind je de Skybar. Dat is een -je raadt het al - rooftopbar met

waanzinnig uitzicht over de stad. Deel een schaal nacho’s, vergaap je aan de zonsondergang,

schiet wat kiekjes voor Insta en probeer ondertussen niet in het bijbehorende zwembad te

tuimelen.
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Creator: Uschi Burger-Precht

5. Paradiso
De beste afsluiter van een dag door de stad cruisen is dansen in Paradiso in de wijk El Born.

Vorig jaar eindigde Paradiso nog op nummer drie in het rijtje beste bars ter wereld. Minstens zo

bijzonder als de bar zelf is hun award-winning cocktailkaart. Maak je niet te druk over de kater;

het strand van Barceloneta is de uitgelezen plek om te herstellen van je stapavond.

Source: The world's 50 best bars
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Wil je een Swapfiets bike membership afsluiten in Barcelona? Bekijk dan hier onze voorraad:

Nuestras bicis en Barcelona (swapfiets.es)
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