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Alt du trenger vite om Barcelona i Spania
Barcelona i Spania og Catalonia har blitt et av de første store turistmål i Spania, og
storbyen vet å behage den store majoriteten med en rik historie blant de eldste i Europa, en
hovedstad som aldri sover, og en by full av sjarm for ikke å glemme de vakre strendene i La
Costa Brava. Variasjonen av kunstneriske skatter, romanske kirker og de store navnene i
moderne kunst og arkitektur, Dali, Gaudi, Miro, Picasso med flere.
Barcelona er et fyrverkeri av livsglede, fantasi, skjønnhet og mangfold, som knapt noen
europeisk by kan konkurrere med. Her nnes et unikt uteliv, et vell av museer og
gastronomi i verdensklasse, for å nevne noen av trekkplastrene. Barcelona ligger plassert
mellom havet og fjellene, og har et rykte for å være den mest kosmopolitiske, moderne og
avant-garde byen i Spania.
Costa Brava som Barcelona er en del av, har fått sitt navn som “den ville kysten” etter det
unike møtet mellom fjell og hav. Costa Dorada, i den sørlige delen av Barcelona, er det
fargen på gull som teller, og den maritime strandsonen har derfra fått navnet sitt “Costa
Dorada” (Golden Coast).
Storbyen Barcelona er et viktig økonomisk sentrum og en av Europas viktigste havnebyer.
Byen er også et populært turistmål og har en rik kulturarv, blant annet ere arkitektoniske
verker av Antoni Gaudí og Lluís Domènech i Montaner som står på UNESCOs
verdensarvliste. Byen arrangerte sommer-OL i 1992, og er hjemby for et av verdens mest
meritterte fotballag, FC Barcelona.

Barcelona fascinerer og overrasker, og er ulikt alt annet man har sett. Her nner du våre
beste Barcelona-tips før reisen. Vi hjelper deg å nne Barcelonas gullkorn blant
severdigheter og aktiviteter.
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Severdigheter i Barcelona
Storbyen Barcelona har mye å by på, bare
arkitekturen er nok til å gjøre Barcelona til en
av Europas mest interessante steder. I Barcelona
nnes et unikt uteliv, et vell av museer og
gastronomi i verdensklasse, og severdigheter,
attraksjoner og opplevelser på rekke og rad.

Barcelona kan også skryte av store kunstnere
som Gaudí, Dalí, Barceló og Miró. Les mer om severdigheter og attraksjoner i Barcelona

Shopping i Barcelona
Barcelona er de nitivt den store byen for
shopping i Spania. Her er det nesten et
ubegrenset utvalg av butikker med klær,
sko og accessoirer i ulike prisklasser.
Men hvordan skal en nne frem til de
gode
butikkene,
merkeklærne
og
markedene når en bare har et par dager til
rådighet og er relativt grønn i en så stor by? Her har vi tatt for oss det dere trenger å vite om
shopping i Barcelona. Les mer om shopping i Barcelona
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Strender i Barcelona
Barcelona sentrum hadde faktisk ikke en strand
før Sommer-OL i 1992. Den beste stranden i
byen er Barceloneta, både når det gjelder
renslighet, størrelse, sandkvalitet og restauranter.
Badesesongen er fra juni til september, med litt
slingringsmonn for folk fra nord.
Strendene passer for alle, unge, barnefamilier,
par og andre. Her er det langgrunt, lite bølger og ingen skumle dyr. Den mest brukte delen
av stranda er Barceloneta og Bogatel. Her er det stappfult og mye liv og røre. Området som
ligger ved Hotel W er forresten nudiststrand. For litt renere vann og strand, ville jeg fulgt
strandpromenaden fra Barceloneta videre nordover og slått meg ned på et nere sted som
er litt roligere. Les mer om strender i Barcelona

Klima i Barcelona
Havnebyen Barcelona er Spanias nest største by
samt hovedstad og kulturelt sentrum i den
selvstyrte regionen Catalonia. Byen er en svært
populær turistdestinasjon hele året, ikke minst på
grunn av det behagelige Middelhavsklimaet.
Barcelona
ligger
nordøst i landet ved
Middelhavskysten. Her tar vi for oss alt du
trenger å vite om vær, klima, temperatur,
nedbør, soltimer og mye annet i Barcelona. Les
mer om Barcelona klima

Barcelona | Reisetips Barcelona i Spania

Reisetips om Barcelona i Spania
Uteliv i Barcelona
Barcelona er en kul og spennende by med et veldig
bra uteliv med barer og klubber for en hver smak.
Sol, sangria, sjømat og vakre spanske damer,
blandet med fete yachter og klubber vil bidra til at
dere får en minneverdig helg. Kick tilbake og nyte
en cocktail på en av de elegante strand steder eller
dra ut til en av de mange berømte klubber i
nærheten av Las Ramblas. Uansett hva du velger,
er en ting sikkert, Barcelona vil ikke sku e selv de mest hardbarkede reveler! Les mer om
uteliv i Barcelona

Restauranter i Barcelona
Barcelona har alle muligheter til å gi deg
minnerike restaurantbesøk. Utvalget av
spisesteder er stort, og kvaliteten er generelt høy.
Velg mellom tapas i tapasbarer eller tradisjonelle
restauranter, eller forsøk begge alternativene i
løpet av en weekend.

Den katalanske versjonen av tapas heter
picapica. Uansett om du er på ferie med familien, kjæresten, venner eller en
forretningspartner, bør dere unne dere selv å nyte minst en god middag og i storbyen. Les
mer om restauranter i Barcelona

Barcelona | Reisetips Barcelona i Spania

Reisetips om Barcelona i Spania
Reise til Barcelona
Fra Norge er y den beste måten å komme seg til Barcelona, både Norwegian, SAS og
Ryan Air har direkte y fra ere byer i Norge.
Flyplassen i Barcelona “El Prat” ligge bare 20
minutter fra sentrum, og det er ikke noe
problem å komme seg fra yplassen til
sentrum via enten buss eller taxi. Ønsker en
leiebil i Barcelona er det et godt utvalg i
leiebil rma på yplassen, men det lønner det
seg å bestille på forhånd.

Leiebil i Barcelona
Med Leiebil i Barcelona kan du oppleve mer i
ditt eget tempo, uten å vera avhengig av
alternativ transpost. Trenger du leiebil er det
lettest å hente denne på Barcelona yplassen
når du lander. Da slipper du alternativ
transport til og fra yplassen, og det er i
mange tilfeller billigere enn å hente den i
Barcelona sentrum.

Når du benytter deg av leiebil i Barcelona sentrum, anbefaler vi at du parkerer et stykke
utenfor selve sentrum og drar videre innover med et o entlig transportmiddel. Grunnen
til dette er at det er masse tra kk i selve sentrum og det er veldig dyrt å parkere. Barcelona
har et stort nettverk av o entlige transportmidler. Dette består av metro, buss og trikk samt
noen fjellbaner og kabelbaner. Les mer om leiebil Barcelona
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Flyplasstransport i Barcelona
Flyplasstransport i Barcelona er mye
biligere enn i Norge, men likevel er det
store
forskjeller
fra
de
ulike
transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Barcelona på internett.
Det er enkelt og man får i de este tilfeller
billigere pris enn ved å bestille ved ankomst
til Spania. I tillegg er utvalget mye større.
Bruk vår sammenligningstjeneste over for å få best pris på yplasstransport i Barcelona. Vi
sammenligner priser fra Spanias ledende selskaper, da kan du selv velge hvilken bil, buss,
eller taxi du vil ha. Enkelt og greit! Les mer om flyplasstransport i Barcelona

Hotell i Barcelona
Det kan være vrient å nne billig og bra
overnatting i Barcelona, men de små hotellperlene
nnes. Med sine 1,6 millioner innbyggere er
Barcelona Spanias nest største by, og samtidig en
av de mest populære turistdestinasjonene i Europa.
Dette skyldes blant annet en rik kulturarv, ott
arkitektur og ikke minst hjembyen til et av verdens
mest berømte fotballag, nemlig FC Barcelona. Det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg
rom på disse hotellene. Barcelona er en av de billigste storbyene i Europa å feriere i, og det
finnes et stort utvalg av design- og boutiquehoteller.
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Feriebolig i Barcelona

På jakt etter den perfekte ferieboligen i Barcelona i Spania? Folk velger feriebolig i Spania
fremfor noe annet land som reisemål for pensjonisttilværelsen, som feriebolig eller bare for
å slippe unna kulden noen uker.
Med over 3000 feriehus og leiligheter i Spania, kan vi tilfredstille de este sitt behov. Enten
det er en villa med svømmebasseng, en koselig leilighet i byen, eller en penthouse leilighet
med alle fasiliteter.
Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din familie under ditt neste
ferieopphold i Barcelona. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget,
og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Barcelona
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