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Barceloneta met de bicicleta

Als je naar Barcelona reist om er te citytrippen en eigenlijk maar een paar dagen 

hebt om deze prachtige stad te bezoeken, dan verwijs ik jullie graag door naar 

expat Perry en zijn fietstours. Perry is een sympathieke Belg en vriend van me, 

die al meer dan 10 jaar in Barcelona woont. Door zijn grote liefde voor de 

stad organiseert Perry sinds kort ook zijn eigen fietstours. Daarnaast werkt 

hij al jarenlang elk zomerseizoen als gids voor een fietsverhuur, dus bergen 

ervaring heeft hij zeker. De fiets is volgens Perry het perfecte vervoersmiddel 

in Barcelona. Het is efficiënt dankzij de uitstekende infrastructuur van de stad 

en zeer plezant omwille van het prachtige weer! Als je ervoor kiest om samen 

met Perry op verkenning te gaan, dan zal hij je ongetwijfeld de beste plekjes 

laten zien en een paar uur kunnen fascineren met interessante verhalen over 

de stad. De kans dat hij het antwoord op je vraag niet weet, is klein. Neem 

zeker eens een kijkje op zijn website voor meer informatie en aarzel niet om 

contact met hem op te nemen: www.saybarcelona.com. 

De eerste zonnestralen

Laat je verdwalen tussen de gezellige pleintjes in de oude stad, de vele 

geweldige musea en de beste bars en restaurants in heel Spanje. Het 

is misschien wel de beste manier om je te laten verrassen in Barcelona, 

vooral in de wijken Raval, El Born en El Gótico. De stad is omgeven door de 

kristalheldere Middellandse Zee, die tijdens de lente echt zijn charmes heeft 

(net zoals 't zèètje bij ons). Het is een ideaal moment om op het strand of op 

de boulevard La Barceloneta te genieten van een cocktail en daarna van een 

geweldige zonsondergang. Zelfs tijdens de dag is de kans groot dat je er al 

even kunt zonnebaden en dat je een groep surfers in het water bezig zult zien. 

Ben je niet echt een strandganger? Dan zijn er meerdere indrukwekkende 

toppen zoals de berg Tibidabo, Montjuïc, Park Güell, of Bunkers del Carmel, 

die naast zonsondergang ook perfect zijn voor een ochtendwandeling en een 

prachtig uitzicht.

De leukste lente-uitstapjes 

Elk jaar vindt in Barcelona het lichtfestival plaats: Llum BCN. De fantastische 

lichtcreaties die je in de stad te zien krijgt, zijn het resultaat van een 

samenwerking tussen docenten en studenten van kunstacademies en design- 

en architectuurscholen. Daarnaast werken er ook andere internationale 

kunstenaars aan mee.  Dit jaar staat het lichtfestival op de agenda van 15 tot 

17 februari 2020, een echte aanrader.

Voor mij is 23 april een van de mooiste dagen in Barcelona. Dan vieren ze 

hier Sant Jordi, de dag van de liefde (vergelijkbaar met Valentijnsdag). 

Traditiegetrouw wordt dit door koppels gevierd met rozen en boeken. Ze 

is gebaseerd op een prachtige legende van de Heilige Sint Joris, die een 

draak versloeg en terugkeerde naar zijn geliefde met een roos. We weten 

ondertussen al dat de Catalanen trots zijn op hun tradities, en daar is Sant 

Jordi dus één van. Het is een van de meest kleurrijke dagen in Barcelona, 

want Casa Batlló bijvoorbeeld, wordt omgetoverd tot een prachtige façade 

vol met rozen. De boeken en bloemen worden die dag massaal ingeslagen bij 

de vele kraampjes die je op de Ramblas en in andere straten kunt zien. Of je 

nu verliefd bent of niet, deze dag zorgt voor lentekriebels!

Muziekliefhebbers die kunnen dan maar beter een afspraak maken met 

Casa Batllo  
Sant Jordi

Waarom Barcelona niet enkel hot en happening is in de zomer, maar ook in de lente of la primavera.

Lentekriebels in Barcelona 
Is hoogzomer te druk(kend) voor je, dan is het voorjaar de beste periode om Barcelona te bezoeken. Er is geen extreme hitte en 
je hoeft nog niet over de koppen te lopen op de Ramblas. De perfecte mix van zon met aangename temperaturen, lekker eten op 
gezellige terrasjes en leuke evenementen zorgt ervoor dat zowel klein als groot een leuk verblijf genieten in de Catalaanse hoofdstad. 
Expat Jelien Moerman maakt je warm! 

Llum Barcelona

op stap
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Barcelona tussen 3 en 7 juni, want dan vindt het meest populaire festival 

van de stad plaats: Primavera Sound.  Op het festival kun je ondertussen 

alle muziekgenres terugvinden, van indierock tot elektronisch en van rap tot 

dancehall. Het festival wordt elk jaar gehouden naast het strand, in Parc del 

Forum, wat zorgt voor een unieke belevenis. 

Op het voorjaarsmenu 

Naast de tal van evenementen valt Barcelona in de lente ook op culinair vlak 

in de smaak bij elke toerist. De veelzijdige smaken van de Catalaanse keuken 

ontdek je het best op de versmarkten. De populairste is La Boqueria, één 

van de grootste overdekte versmarkten van Europa. Probeer zeker na een 

lange dag sightseeing eens de Catalaanse favorieten: calçots (een soort zachte 

en zoete ui die gegrild wordt op de barbecue en samen met romesco saus 
gegeten wordt) en botifarra. Tijdens de Semana Santa (Heilige Week), kun 

je ongetwijfeld veel nieuwe gerechten en lekkernijen proeven zoals bunyols 
de quaresma (zoete gebakken brioche) en mones de pascua (chocolade 

paastaarten). Al deze traditionele gerechten zijn eigenlijk een must als je de 

stad in het voorjaar bezoekt.

Nog enkele tips voor je vertrekt 

Zoals je dus ziet, staat Barcelona niet alleen voor terrasjesweer en lange 

nachten, maar voor heel wat meer. Enkele handige applicaties om in de stad 

te gebruiken zijn Citymapper (routebeschrijving waarin je alle opties zoals 

fiets, openbaar vervoer, scooter en taxi kunt terugvinden), Mytaxi (eenvoudig 

taxi bestellen), With Locals (via deze app kun je afspreken met een lokale 

reisbegeleider en vind je ook handige tips), TripAdvisor en misschien een 

applicatie zoals Time Out Barcelona voor verdere reisinformatie en culturele 

activiteiten. 

Zoals in elke grote stad is het belangrijk om goed op je spullen te passen. 

Jammer genoeg lopen er rond de grote monumenten zoals La Sagrada Familia, 

en in de metro, veel pickpockets rond. Het is niet voor niets dat Barcelona de 

‘pickpocket capital of the world’ wordt genoemd. Ook door de lokale gidsen 

en in het openbaar vervoer zul je er nog vaak aan herinnerd worden om goed 

uit te kijken. 

Wat ook goed is om te weten, is dat de voertaal in de Catalaanse hoofdstad 

geen Spaans is, maar wel Catalaans. Uiteraard is bijna iedereen in Catalonië 

gewoon tweetalig en schakelen ze moeiteloos over naar het Spaans en 

omgekeerd. Misschien is het toch handig om enkele woordjes Catalaans te 

leren voor je op reis vertrekt. Altijd leuk om de locals even te verrassen toch ?!

Goedemorgen/Bon dia
Goedemiddag/Bona tarda
Goedenavond/Bona nit
Hoe gaat het met je/Com estàs
Bye/Adeu
Bedankt/Gracies
Alstublieft/Si us plau
Graag gedaan/De res

Bon viatge! Fijne reis!

Llum BarcelonaCalcots

L
lum

 B
arcelona

op stap


