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Wij van Barcelonatips hebben een studentengids gemaakt voor alle 
studenten die naar Barcelona komen om bijvoorbeeld een stage te 
lopen of te studeren. 

In deze gids vind je alles wat een student wil weten. Bijvoorbeeld 
plekken waar je veel andere studenten ontmoet of waar je een 
Nederlandse snack kan eten. Ook vertellen we je alles over het 
uitgaan in Barcelona en de leukste dingen die je er kan doen.

Alle praktisAlle praktische dingen die je voorafgaand je tijd in Barcelona moet 
weten vind je ook in deze gids. 

Voor meer informatie over Barcelona kan je een kijkje nemen op de 
website: www.barcelonatips.nl  

www.barcelonatips.nl

https://www.barcelonatips.nl
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In Barcelona zijn veel bedrijven gevestigd die werken met internationale stagiairs. Ben je op 
zoek naar een stage bij een bedrijf waar ze Nederlands spreken of juist waar het Spaans of 
Catalaans de voertaal is? Naar een leerplek in de horeca, de toeristische sector of de 
techniek? Het kan allemaal! Er zijn verschillende manieren om een voor jou geschikte 
stageplaats te vinden.

Via school
VVeel scholen en universiteiten hebben al een bestand met stages in het buitenland. Je kunt ervan 
uitgaan dat deze stageadressen goed aansluiten bij jouw opleiding, omdat er meestal al meerdere 
studenten stage hebben gelopen en je school het stageadres waarschijnlijk ook eerder bezocht 
heeft. 

Stagemarkt
Een andere mogelijkheid is de websiteEen andere mogelijkheid is de website www.stagemarkt.nl. Hier vind je voor elk opleidingsniveau 
stageplaatsen in Barcelona en al deze bedrijven zijn al erkend bij de SBB. (SBB staat voor 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie is verantwoordelijk 
voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven.) Via deze website kun je ook je cv en 
motivatiebrief sturen naar bedrijven. 

Bemiddelingsbureaus
Ook zijn er stagebemiddelingsbureaus actief in Barcelona. Deze bureaus helpen je in ruil voor een Ook zijn er stagebemiddelingsbureaus actief in Barcelona. Deze bureaus helpen je in ruil voor een 
vergoeding (reken op een paar honderd euro) met het zoeken naar een stage. Ze beschikken over 
een groot bestand met bedrijven die aangesloten zijn bij hun bureau. Ze helpen je met de 
voorbereidingen op de stage en je krijgt een contactpersoon aangewezen die je eenmaal in 
Barcelona kunt bereiken bij problemen of onduidelijkheden. Een stagebemiddelingsbureau ziet er 
ook op toe dat een stage SBB-erkend is. Een van de bemiddelingsbureaus voor Nederlandstalige 
studenten in Barcelona is Dutch Students Abroad. 

Zelf op zoek naar een stageplaats? Zelf op zoek naar een stageplaats? 
Als je op zoek bent naar een stage, kun je ook de Facebookpagina Nederlanders in Barcelona een 
oproepje doen. Van deze Facebookpagina zijn veel mensen lid met goede connecties, maar ook 
bedrijven in Barcelona volgen deze pagina. Je kan er heel gemakkelijk een berichtje plaatsen 
waarin je vermeldt dat je op zoek naar een stage bent en in welke richting je iets zoekt.

• Dutch Students Abroad
• Abroad internships  
• Absolute internships
• Spanje stages 
• Training experience 
• Stage Euro 
•• Buitenlandsestage 
• Lingua stage 

Bemiddelingsbureaus: 

Een stage vinden in Barcelona

https://stagemarkt.nl/Zoeken
https://www.dutchstudentsabroad.nl
https://www.dutchstudentsabroad.nl
https://abroad-internships.nl
https://absoluteinternship.com
http://spanjestages.nl
https://www.trainingexperience.org
https://www.stage-euro.nl
http://www.buitenlandsestage.nl
http://www.linguastage.nl/bestemming.php?id=1
mirte van maurik
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Barcelona Code School: 
Medewerker marketing en communicatie

Barcelona Vibes: 
Medewerker communicatie 

BioPrognos:
Applicatie- en mediaontwikkelaar

Aparthotel Mariano CubiAparthotel Mariano Cubi: 
Leidinggevende travel & hospitality
Luchtvaartdienstverlener
Manager/ondernemer horeca
En meer opleidingen.

Checkpoint Systems: 
Assistent-manager internationale handel

Chic & basic Chic & basic Tallers: 
Facilitair leidinggevende

Dpoint Group:
Junior accountmanager
Assistent-manager internationale handel 
Ruimtelijk vormgever

Dream Magazine: 
FotograafFotograaf

El Ciclo: 
Medewerker communicatie

Menchen Tomas SL: 
Allround medewerker 
Mode/maatkledingspecialist mode/maatkleding

Maritiem Museum: 
Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwerMeubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

Enjoy Apartments: 
Applicatie- en mediaontwikkelaar
Medewerker marketing en communicatie
En meer opleidingen.

Estudio Nomada / Stromboli Text & Design: 
Fotograaf
Medewerker evenementenorganisatieMedewerker evenementenorganisatie
En meer opleidingen

FC Barcelona hockey: 
Junior accountmanager 
Medewerker marketing en communicatie

Go Car Tours: 
(Junior) accountmanager
VVestigingsmanager groothandel
En meer opleidingen

Home on earth: 
Interieuradviseur

Home Vice: 
Interieur adviseur

Hotel W Barcelona: 
Leidinggevende travel & hospitality Leidinggevende travel & hospitality 
Manager/ondernemer horeca

Lantoki: 
Junior productmanager fashion
Retail manager
Specialist mode/maatkleding

Voor HBO- of WO-studenten hebben we niet zo’n lange lijst met stageadressen paraat, maar via 
het stagebureau op jouw hogeschool of universiteit, de eerder genoemde bemiddelingsbureaus en 
de Facebookpagina Nederlanders in Barcelona moet het lukken om een geschikte leerplek te 
vinden.

Hieronder vind je ook een lijst met bedrijven in de stad die plekken bieden aan Nederlandse 
mbo-studenten (erkend door SBB). De ervaring is dat veel van deze bedrijven je zullen 
doorverwijzen naar Dutch Students Abroad.

https://www.barcelonacodeschool.com
http://www.barcelonavibes.com
https://www.bioprognos.com/en/
https://www.aparthotelmarianocubi.com/en
https://www.checkpoint.com
https://www.chicandbasic.com/es/
http://www.dpointgroup.com
http://dream-magazine.com
https://www.elciclobcn.com
https://eshop.menchentomas.com
http://mmb.cat
https://www.enjoyapartments.com
https://www.estudio-nomada.com
http://fc barcelona hockey hierba
http://www.gocarbarcelona.com
http://www.homeonearth.com/es/
http://www.home-vice.com
https://www.marriott.com/hotels/travel/bcnwh-w-barcelona/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.lantoki.es
mirte van maurik
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De wijken: waar ga je wonen?
Dichtbij het strand, middenin het centrum of juist liever wat rustiger? Waar in Barcelona 
je gaat wonen, hangt maar net af van wat je leuk vindt en van wat je te besteden hebt. 
Een overzicht van de bekendste wijken in de stad:

El Gótico
De gotische wijk in het centrum grenst aan de drukke De gotische wijk in het centrum grenst aan de drukke 
Ramblas, en er is altijd wat te doen. Leuke restaurantjes, 
bars en winkels zijn er volop, dus ook toeristen weten de 
Gótico goed te vinden. Dat zorgt ervoor dat de wijk zeker niet 
de goedkoopste optie is, maar je zal je er gegarandeerd 
vermaken. Bekende bezienswaardigheden in Barrio Gótico 
zijn het Plaça Reial, de gotische kathedraal en de 
winkelstraat Portal de l’Angel. winkelstraat Portal de l’Angel. 

El Born
El Born, middenin het centrum, staat bekend als de meest El Born, middenin het centrum, staat bekend als de meest 
trendy wijk van Barcelona. Nét iets minder toeristisch dan 
de gotische wijk, volop goede restaurants en leuke 
boetiekjes en bovendien genoeg bezienswaardigheden. 
Onder meer het Parc de la Ciutadella, Picassomuseum en 
Arc de Triomf behoren tot El Born. Het zal je niet verbazen 
dat hier wonen dan ook relatief duur is.

El Raval
Deze wijk is de derde wijk van het oude centrum van Deze wijk is de derde wijk van het oude centrum van 
Barcelona. El Raval grenst aan één kant aan de gotische 
wijk, gescheiden door de Rambla. In vergelijking met de 
andere centrumwijken liggen de huurprijzen hier net wat 
lager. Delen van de barrio staan van oudsher minder goed 
bekend, maar over het algemeen is El Raval erg leuk en 
levendig. Bezienswaardigheden hier zijn de versmarkt La 
Boquería, Palau Güell en Macba. Boquería, Palau Güell en Macba. 

Poblenou
Poblenou ligt net als Poblenou ligt net als Vila Olímpica aan het strand, maar 
deze oude industriewijk ligt net wat verder uit het 
centrum. Aan de Rambla del Poblenou is het bij mooi 
weer heerlijk om van terras naar terras te hobbelen. In 
tegenstelling tot de Rambla in het centrum van de stad, 
loop je hier niet over de hoofden van toeristen, maar juist 
tussen de locals. Met de metro of fiets sta je binnen een 
halfuur in de oude binnenstad.halfuur in de oude binnenstad.

mirte van maurik
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La Barceloneta
De oude visserswijk La Barceloneta ligt aan het strand. De oude visserswijk La Barceloneta ligt aan het strand. 
Behalve bakken in de zon of slenteren langs de boulevard 
kun je hier ook goed verse vis eten of de bloemetjes 
buitenzetten in de grote nachtclubs. Met name in de zomer 
is La Barceloneta erg druk met toeristen. De huurprijzen 
zijn vergelijkbaar met die in de gotische wijk. Op de fiets, 
lopend of met de metro ben je zo in het stadscentrum. 

L’Eixample 
De grootste wijk van Barcelona maakt de verbinding De grootste wijk van Barcelona maakt de verbinding 
tussen het oude centrum en omheen liggende wijken. De 
bekendste straat van Eixample is de Passeig de Gràcia, 
met veel dure kledingwinkels en Gaudí’s huizen Casa 
Batlló en Casa Milà. Ook de Sagrada Família staat in 
deze wijk. Huurprijzen zijn maar net afhankelijk van waar 
je precies zit. Hetzelfde geldt voor de reistijd naar het 
stadscentrum – die varieert van 5 minuten lopen tot 10 stadscentrum – die varieert van 5 minuten lopen tot 10 
minuten met de metro. 

Gràcia 
Gràcia was ooit een dorp naast Barcelona, maar hoort Gràcia was ooit een dorp naast Barcelona, maar hoort 
sinds de aanleg van de wijk Eixample bij de stad. De wijk 
ligt wat hoger en het is er over het algemeen wat rustiger 
dan in het centrum (behalve dan rondom de toeristische 
trekpleister Park Güell). Leuk om te doen in Gràcia is 
relaxed van plein naar plein slenteren, drankjes doen op het 
terras en je vergapen aan al het moois om je heen. 

Poble-sec
TTussen de voet van de stadsheuvel Montjuïc en de 
Avinguda del Paral-lel ligt het ‘droge dorp’. Deze volkswijk 
was de eerste wijk die werd aangelegd tijdens de 
uitbreiding van de stad, eind negentiende eeuw. Je zit er 
dichtbij centrum en strand (10 minuten fietsen of metro), 
maar niet zo in de drukte. Poble-sec wordt steeds 
populairder, waardoor de huurprijzen stijgen. De Carrer Blai 
is een favoriete straat onder studenten, want in de vele is een favoriete straat onder studenten, want in de vele 
barretjes kun je voor een fijne prijs pincho’s eten.  

mirte van maurik
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Onder Ciutat Vella vallen de wijken: El Raval, El Gotico, El Born en Barceloneta

Vila Olímpica
De ‘Olympische WijkDe ‘Olympische Wijk’ werd aangelegd in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw. Verwacht hier dus geen smalle steegjes of 
modernistische bouwwerken zoals je die in de binnenstad 
tegenkomt, maar wat ‘saaiere’ architectuur. Voordeel is dat 
huizen hier over het algemeen goed zijn onderhouden. De 
wijk grenst aan het stadspark en het strand, dus de perfecte 
ligging voor wie graag buiten is. Het is een halfuurtje lopen 
naar het centrum en de grote clubs aan het strand zijn op naar het centrum en de grote clubs aan het strand zijn op 
steenworp afstand.

Naast bovengenoemde wijken, zijn er nog een aantal minder bekende wijken, zoals Sants, Horta, 
Clot, Guinardó. In deze buurten kom je veel minder toeristen tegen en is wonen over het algemeen 
een stuk goedkoper. Afhankelijk van waar je zit, doe je er natuurlijk wel langer over om in het 
centrum te komen.

Buiten de stad
Ook zou je ervoor kunnen kiezen om net Ook zou je ervoor kunnen kiezen om net buiten de stad te gaan wonen, bijvoorbeeld in Badalona. 
Vanuit Badalona is Barcelona prima bereikbaar met de metro en de huisvestiging is een stuk 
goedkoper. Daarnaast liggen de prijzen van bars en restaurants daar ook lager dan in Barcelona.

www.barcelonatips.nl
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Huisvesting
Zoek je een kamer, wil je met vrienden een appartement huren of misschien toch iets 
voor jezelf? Huisvesting in Barcelona kun je op eigen houtje regelen, maar als je 
liever hulp krijgt, kan dat natuurlijk ook.

Facebook 
Via de Facebookpagina Nederlanders in Barcelona worden er regelmatig kamers of 
appartementen aangeboden voor een langere tijd. Het fijne is dat de huisbaas of 
huisgenoten meestal Nederlands zijn, en dat de communicatie dus makkelijk is. Via deze 
pagina kun je ook huisgenoten zoeken om een appartement mee te delen.

Bemiddelingsbureau 
Dutch StudentsDutch Students Abroad helpt studenten aan een stage en kan je ook helpen met 
huisvesting. Zij vragen hiervoor een extra bijdrage van ongeveer €50 euro. Handig als je 
graag samen wilt wonen met mensen die je al kent en die ook stage gaan lopen in 
Barcelona.

Websites
Ook zijn er verschillende websites waar je huisvestiging kan vinden. Ook zijn er verschillende websites waar je huisvestiging kan vinden. Veel studenten maken 
gebruik van websites als spotahome.com of uniplaces.com, waar je tegen betaling 
gebruik kunt maken van bemiddeling. De prijs hiervoor ligt tussen de €100 en €300. 
Hiervoor regelen ze een huisvestiging voor je en als er iets mis is dan regelen zij dat het 
goedkomt. 

Zelf iets huren
Wie voor kortere tijd in Barcelona verblijft, Wie voor kortere tijd in Barcelona verblijft, raden we af zelf iets te huren. In de meeste 
gevallen moet je een maand commissie betalen en twee maanden huur, en vaak moet je 
er minstens een jaar blijven wonen. Ook wordt er in veel gevallen gevraagd om een 
arbeidscontract, wat je als student of stagiair natuurlijk niet kunt laten zien.

Wat betaal je gemiddeld voor huisvestiging? 
VVoor een kamer in het centrum van Barcelona betaal je ongeveer €500 per maand met 
gas water en licht inbegrepen. Voor een studio of appartement voor 1 tot 2 personen 

Via de app Badi kan je ook makkelijk 
een kamer vinden, je kan hier een stad 
kiezen en ook je eigen voorkeur 
aangeven waardoor je snel een 
huisvesting naar eigen smaak hebt 
gevonden. 

https://www.dutchstudentsabroad.nl
https://www.spotahome.com
https://www.uniplaces.com
https://badi.com
mirte van maurik
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Diefstal 
Als je in Barcelona beroofd wordt en je telefoon is bijvoorbeeld weg of je fiets wordt 
gestolen, dan moet je aangifte doen op het politiebureau. Doe je dit niet dan kan je het niet 
opgeven bij de verzekering en krijg je dus niks terug. 

Politiebureau 
Je kan aangifte doen bij Guàrdia Urbana, het adres is: Carrer nou de la Rambla 43 of bij Je kan aangifte doen bij Guàrdia Urbana, het adres is: Carrer nou de la Rambla 43 of bij 
Mossos d’Esquadra en het adres hiervan is: Plaça de Catalunya, S/N, 08002 Barcelona

Je ID of paspoort kwijt?
Ben je je reisdocument kwijt? Dan adviseren we zo snel mogelijk aangifte te doen bij de Ben je je reisdocument kwijt? Dan adviseren we zo snel mogelijk aangifte te doen bij de 
politie. Dat is nodig om in Nederland een nieuw paspoort aan te kunnen vragen. Neem 
vervolgens contact op met de Nederlandse ambassade in Madrid om een noodpaspoort aan 
te vragen. Dit nooddocument kan vervolgens, na toestemming en op afspraak, bij het 
Honorair Consulaat in Barcelona worden opgehaald.
Als je op korte termijn weer terug naar Nederland moet, dan kan het zijn dat je een kopie Als je op korte termijn weer terug naar Nederland moet, dan kan het zijn dat je een kopie 
van je paspoort mag gebruiken om terug te vliegen. Dat geldt overigens alleen als je met 
Transavia, KLM of Vueling direct naar een Nederlandse bestemming vliegt. Neem voor de 
zekerheid wel altijd even contact op met de vliegtuigmaatschappij. Een handige tip is dus 
om altijd een kopie van je paspoort in bijvoorbeeld je mailbox te hebben.

Nederlands Honorair Consulaat
Avinguda Diagonal 611, 4ª
08028 Barcelona08028 Barcelona
Openingstijden: volgens afspraak
+34 93 419 95 80

De ambassade in Madrid
Ambassadeur: Matthijs van Bonzel
Adres: Pº de la Castellana 259-D Torre Espacio - Verdieping 36 28046 Madrid (metro 
Begoña)
TTelefoon: +34913537500
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

Noodsituaties

mirte van maurik
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Medische hulp in Barcelona
Natuurlijk kan het gebeuren dat je tijdens je studie of stage naar een dokter of 
tandarts moet met iets dat niet kan wachten tot je weer in Nederland bent. Dit is wat 
je moet weten over medische hulp in Barcelona.

Noodnummer
Als jij of iemand anders in nood bent/is, kun je altijd alarmnummer 112 bellen. 

Verzekering
Moet je naar de Moet je naar de spoedeisende hulp? Dan wordt dit in principe volledig vergoed door je 
basisverzekering in Nederland. Zorg dat je je verzekeringspasje altijd bij je hebt. Het kan 
slim zijn om een aanvulling op je zorg- of reisverzekering te nemen. Hiermee voorkom je 
hoge kosten mocht je onverwachts naar de dokter of tandarts moeten.

De kosten worden meestal direct naar je Nederlandse verzekering gestuurd. In enkele 
gevallen kan het zijn dat je de rekening eerst zelf moet betalen en later kan terugvragen 
bij je verzekering.

ApotheekApotheek
De apotheek (farmácia) zit in Barcelona bijna op elke straathoek en is herkennen aan het 
uithangbord in de vorm van een kruis. Je kunt bij de apotheek in Spanje veel medicijnen 
zonder recept krijgen en ook vaak in een veel hogere dosering dan in Nederland. Als je 
van de dokter een recept krijgt, hoef je vaak minder te betalen.

Wie Wie ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig heeft, kan terecht bij de 24-uurs 
apotheek. Er zitten er verschillende in de stad, waaronder een op de Rambla ter hoogte 
van de Boquería (wel even aanbellen).

Publieke gezondheidszorg en private gezondheidszorg
Private zorg wordt geleverd door particuliere ondernemingen, terwijl de publieke zorg 
wordt geleverd door de Spaanse overheid. Je vindt in Barcelona zowel publieke 
ziekenhuizen en gezondheidscentra als private. 

Publieke gezondheidszorgPublieke gezondheidszorg
De publieke zorg kan worden gezien als het Spaanse ziekenfonds en is vergelijkbaar 
met de zorg in Nederland: iedereen die een premie afdraagt, heeft recht op aanspraak op 
de publieke gezondheidszorg in Spanje. Ook werklozen en immigranten die geen premie 
betalen kunnen gratis zorg krijgen. Alle zorg is daarin inbegrepen op enige 
uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld tandartszorg voor volwassenen.

Private gezondheidszorg
De toegang tot de private gezondheidszorg in Spanje is De toegang tot de private gezondheidszorg in Spanje is eenvoudig dankzij honderden 
privé-gezondheidscentra en -ziekenhuizen in het hele land. Eenmalige consults in het 
privésysteem zijn voor de meeste mensen betaalbaar, maar in het geval van een 
medische complicatie of spoedopname kunnen de kosten oplopen. Spanjaarden hebben 
een privé zorgverzekering die de kosten dekt. Overigens is privézorg niet beter dan 
publieke zorg, alleen kunnen de wachttijden wel korter zijn en zijn sommige 
privéklinieken een stuk luxer dan openbare ziekenhuizen.

mirte van maurik
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Ziekenhuizen in Barcelona: 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona  
L'Eixample 
Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 
Spanje
Tel: +34 932 275 400

VVall d'Hebron Hospital General (Gràcia)
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129, 08035 
Barcelona
Tel: +34 93 274 61 00 

Ziekenhuis de L'Esperanca (Gràcia)
Av Santuari Sant Josep de la Muntanya 12 
Tel: +34 93 462 89 00

Hospital del Mar (La Barceloneta)Hospital del Mar (La Barceloneta)
Passeig Marítim de la Barceloneta, 25
Tel: +34 932 48 30 00

Hospital de Sant Pau (Gràcia)
Carrer de Sant Quintí, 89
Tel: +34 32 91 90 00

Bel altijd even van te voren naar je verzekeringsmaatschappij 
bij welk ziekenhuis je terecht kunt en of of je verzekering 
alleen bij publieke of ook bij private zorg geldt.

mirte van maurik
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checklist

Telefoonabonnement
Check of je telefoonabonnement ook in het buitenland geldig is. 

Erasmusbeurs
check of je de Erasmusbeurs krijgt bij jou op school. 

Uitwonende beurs 
Geef bij Duo aan dat je uitwonend wordt zodat je een uitwonende beurs krijgt. 

Ov stop zettenOv stop zetten
Zet je ov stop zodat je hier ook een maandelijkse vergoeding voor krijgt. 

Verzekering
Check bij je verzekering of dat je gedekt bent voor een studie of stage in het 
buitenland zodat als er iets gebeurt je dit niet uit je eigen portomonnee hoeft te 
betalen.   

Regel je NIE
Als je stage komt lopen in Barcelona en je krijgt hier een vergoeding voor dan moet Als je stage komt lopen in Barcelona en je krijgt hier een vergoeding voor dan moet 
je meestal een NIE aanvragen. Overleg dit met je stage en indien nodig moet je dit 
regelen voor je naar Barcelona gaat. 

Stageovereenkomst
Zorg er ook voor dat je stageovereenkomst in je koffer zit. 

Print al je documenten uit
Ook al kan tegenwoordig alles via je telefoon, het is toch handig om je documenten Ook al kan tegenwoordig alles via je telefoon, het is toch handig om je documenten 
uitgeprint mee te nemen. Maak ook altijd een kopie van je id of paspoort. Als je deze 
kwijtraakt of hij wordt gestolen heb je altijd nog een kopie. 

Zet je nieuwe adres in je telefoon. 
Check of je het adres van je nieuwe huisvesting in je telefoon hebt staan zodat je niet 
te lang met je zware koffer door Barcelona hoeft te slenteren. 

Contant geld voor borg (indien nodig) 
Moet je de borg contant betalen? Zorg dan dat je dit al gedaan hebt voor je in Moet je de borg contant betalen? Zorg dan dat je dit al gedaan hebt voor je in 
Barcelona aankomt. De borg is meestal een maand huur en bij veel banken kan je 
niet zo’n groot bedrag pinnen. 

mirte van maurik
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De metro
Onder heel Barcelona door rijdt de metro. Het is een hele 
makkelijke manier om je te verplaatsen en het is ook nog 
eens heel goedkoop. Je kan verschillende kaartjes kopen.

Het openbaar vervoer in Barcelona heeft een geïntegreerd Het openbaar vervoer in Barcelona heeft een geïntegreerd 
kaartsysteem. Je kunt dus hetzelfde kaartje gebruiken voor 
de metro, bus, tram en trein!

Bitllet senzillBitllet senzill (enkele reis) – Relatief duur (€2,20 per 
kaartje) en je mag hiermee alleen overstappen binnen 
dezelfde vorm van openbaar vervoer (dus wel van metrolijn 
op metrolijn of van bus op bus, maar niet van bus op metro). 
Alleen aan te raden als je maar één of twee keer van het 
openbaar vervoer gebruik zult maken.

TTarjeta T-10 (10-rittenkaart) – (€10,20) Veruit de meest 
gebruikte kaart onder de locals van Barcelona. Voor 
omgerekend €1,02 per rit mag je 75 minuten over je reis 
doen en tien keer overstappen. Eén T10 kan door meerdere 
personen gebruikt worden. Heel handig, want zo kun je 
samen een T10 delen. 

TTarjeta T-50/30 (50-rittenkaart) – (€43,50) Een persoonlijke 
kaart (€43,50), waarmee je 50 ritten met het openbaar 
vervoer mag maken. De kaart is 30 dagen geldig, maar kan 
dus niet door andere personen worden gebruikt.

Tarjeta Familiar (familiekaart) –(€60,90) Overdraagbare 
kaart waarmee het hele gezin 70 ritten mag maken in een 
maand tijd.

TTarjeta T-Día (dagkaart) – Met deze kaart (€8,60) kun je 
gedurende een hele dag – tot de laatste rit wordt gereden- 
van het openbaar vervoer in Barcelona gebruikmaken. De 
T-Día mag maar door één persoon gebruikt worden.

Tarjeta T-Mes (maandkaart) – (€54) Persoonlijk 
abonnement waarmee je een maand onbeperkt met het 
openbaar vervoer kunt reizen.

TT-trimestre (driemaandenkaart)- (€145,30) Persoonlijk 
abonnement waarmee je 3 maanden in een zone met het 
openbaar vervoer mag reizen.

De metro, bus, trein, taxi en de fiets. In Barcelona heb je het allemaal. De prijzen verschillen 
en het netwerk ook en daarom hebben wij alle vervoersmiddelen voor je op een rijtje gezet. 

Vervoer

mirte van maurik
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Bus
Voor een ritje met de bus betaal je hetzelfde als een metroritje. 
Je mag hetzelfde kaartje gebruiken, dus ook bijvoorbeeld je 
tienrittenkaart. Als je geen kaartje hebt, maar wel met de bus 
wilt kan je een kaartje bij de buschauffeur betalen ter waarde 
van €2,20. 

Het voordeel aan de bus is dat je meer van de stad ziet dan in Het voordeel aan de bus is dat je meer van de stad ziet dan in 
de metro. Wel gaan de bussen minder vaak en je bent vaak 
langer onderweg. Daarnaast rijden ze tot minder laat. Ook is 
de bus meer uitzoekwerk. Gelukkig kun je via de website 
www.tmb.cat wel handig uitzoeken welke bus je moet 
hebben.
Taxi
De taxi’s in Barcelona zijn zwart met geel en hebben een groen 
bordje op het dak. Ze rijden door heel Barcelona en als je er 
een nodig hebt, heb je er meestal een binnen 5 minuten 
gevonden op een van de taxistandplaatsen. Zo niet dan kan je 
er één bestellen. 

Het starttarief bedraagt €2,10 (2019) en voor korte ritten ben je Het starttarief bedraagt €2,10 (2019) en voor korte ritten ben je 
meestal zo’n €6-€8 kwijt. ’s Avonds, in het weekend en op 
feestdagen geldt een hoger starttarief. Voor koffers wordt een 
euro extra per koffer gerekend (met een maximum van €4).

Als je een taxi van of naar het vliegveld wilt nemen dan betaal 
je een toeslag van €3,10, een ritje van of naar het vliegveld 
kost ongeveer 30 euro. 

Als je een taxi wilt bestellen dan kan je dat doen via de app Als je een taxi wilt bestellen dan kan je dat doen via de app 
Hailo of telefonisch, +34 933 033 033.

Reizen in de nacht
In Barcelona kan je ook ‘s nachts met het openbaar vervoer. 
Toch wel fijn als je een avondje gaat stappen of je op het 
vliegveld moet zijn. 
Taxi
De taxiDe taxi’s in Barcelona rijden de hele week en ook de hele 
nacht door.
Je kan dus altijd met de taxi naar huis.
Nachtbus (Nitbus)
Een wat goedkopere optie is de nachtbus. De nachtbus rijdt 
de hele week door, tussen ongeveer 23:00 en 6:00 en er 
rijden ongeveer 3 bussen per uur. 
Er zijn 17 lijnen die door heel Barcelona rijden en ook naar het Er zijn 17 lijnen die door heel Barcelona rijden en ook naar het 
vliegveld. Alle trajecten (behalve N-0) rijden langs Plaça de 
Catalunya. 
Metro
Doordeweeks rijdt de metro tot 24:00, Op vrijdag rijdt de metro 
tot 02:00 en zaterdag rijdt de metro de hele nacht. 
 

https://www.tmb.cat/ca/home/
mirte van maurik
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De trein
In Barcelona zelf zul je de trein waarschijnlijk niet heel vaak 
gebruiken, maar voor uitstapjes is de trein wel handig. Wil je 
bijvoorbeeld een dagje naar Girona? Met de trein ben je er 
met 40 minuten. 

Het bekendste treinstation in Barcelona is Het bekendste treinstation in Barcelona is Sants en hier 
gaan treinen naar veel Spaanse bestemmingen. Ook is er 
nog een station op Passeig de Gràcia, Clot en het station 
Francia. 

De prijzen voor een treinkaartje verschillen per type trein en 
bestemming. Kijk voor meer informatie op: www.renfe.es 

De fiets 
Je kunt in Barcelona ook heel goed Je kunt in Barcelona ook heel goed fietsen. Op Wallapop 
kan je tweedehands fietsen kopen (de website is een 
Spaanse versie van onze marktplaats). Ook kun je goedkoop 
tweedehandfietsen vinden in de winkel El Ciclo in het 
centrum (C/Nou de Sant Francesc 17, gotische wijk, metro: 
Drassanes). Hier verkopen ze al fietsen vanaf €70 en 
hebben ze ook goedkope sloten. 

Een fiets huren voor langere periode is meestal prijziger dan Een fiets huren voor langere periode is meestal prijziger dan 
een tweedehands fiets kopen. Je kunt na afloop van je stage 
of studie in Barcelona je fiets bovendien weer proberen door 
te verkopen. 

Ook kan je een abonnement nemen op de rode fietsen. Dit Ook kan je een abonnement nemen op de rode fietsen. Dit 
heet Bicing en hier kan je voor 50 euro per jaar gebruik van 
maken. Je krijgt dan een pas waarmee je een fiets kan 
pakken bij een van de Bicing locaties. Deze locaties zitten 
door de hele stad en het is heel makkelijk om hier een fiets 
te pakken. Wel zitten er voorwaarden aan Bicing. De eerste 
30 minuten zijn gratis maar als je de fiets langer wilt 
gebruiken betaal je hier een bedrag voor gebruiken betaal je hier een bedrag voor boven op je 
abonnement. Ook moet je ingeschreven staan als inwoner 
van Spanje. 

Openbaar vervoer apps: 
Er zijn verschillende apps die het reizen met het openbaar 
vervoer in Barcelona een stuk makkelijker maken.
Moovit- Op deze app vind je alle informatie over 
vertrektijden, haltes en ze stippelen je reis precies voor je uit. 
TMB- Deze app is een Spaanse versie van 9292.

http://www.renfe.com
https://es.wallapop.com
http://www.elciclobcn.com/nl/
https://moovitapp.com
https://www.tmb.cat/ca/home/
mirte van maurik
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Metro plattegrond

mirte van maurik
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De taal
In Barcelona wordt er Spaans en Catalaans gesproken. Het is slim (en handig) om een 
talencursus te volgen als je de taal nog niet kan spreken. Wij hebben alvast een lijstje met 
woorden gemaakt die je geheid nodig gaat hebben in Barcelona. 

En voor als je het even niet meer begrijpt..
Ik weet het niet              No sé
Kun je dat langzaam herhalen?    ¿Podriá(s) repertirlo despacio?
Ik spreek maar een beetje Spaans  Hablo sólo un poco de español

Hallo          Hola
Dag           Adiós
Dankjewel       Gracias
Goedemorgen     Buenos días
Goedenavond     Buenas noches
Goedendag      Buenos días
Hoe heet jij?Hoe heet jij?      ¿Cómo te llamas?
Ik heet..         Me llamo ..
Tot morgen       Hasta mañana

Hallo          Hola
Dag           Déu
Dankjewel       Gràcies
Goedemorgen     Bon dia
Goedenavond     Bona tarda
Goedendag      Bon dia
Hoe heet jij?Hoe heet jij?      Com et dius?
Ik heet..         Em dic...
Tot morgen       Fins demà

Catalaans

Spaans

mirte van maurik
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Om toch wat meer te kunnen communiceren met de locals in Barcelona hebben wij ook 
een rijtje met talenscholen samengesteld:

• Don Quijote: C/Mallorca 27, Eixample. Intensieve cursussen van 25 of 30 lesuren, 
privélessen en speciale cursussen afgestemd op gap year studenten.
• Olé Languages: C/Mallorca 201, Eixample. Intensieve cursussen van 10 of 20 lesuren 
per week en avondcursussen van 4 lessen per week. Ook opties voor privéles en 
conversatieles.
•• Speak Easy: Ronda de la Universitat 7, Eixample. Keuze uit meer dan 15 soorten 
cursussen, van avondcursus tot intensief.
• Camino: Comte d’Urgell 78, Eixample. Intensieve cursussen van 20 of 25 lesuren, veel 
uitstapjes, avondcursussen en cursussen zakelijk Spaans.
• Linguaschools: Passatge Permanyer 17, Eixample. Keuze uit 10, 20 of 30 lesuren per 
week, met opties voor individuele lessen.
• Enforex C/Diputació: Eixample. Cursussen van 20 of 25 lessen per week.
•• Dime Barcelona: C/Berna 5-7, Gràcia. Cursussen van 4, 10 of 20 uur per week.
• Versión Original: Gran Vía 636, Eixample. Intensieve cursus van 20 lessen, 
avondcursussen of privéles.
• BCN L.I.P.: C/Avinyó 50, gotische wijk. Er worden op deze school ook lessen in andere 
talen gegeven.
• Barna-House: C/Roger de Lluria 123, Eixample. Talenschool waar ook andere talen 
worden gegeven. Maximaal 10 uur per week.
•• BCN Languages: 5 locaties in de stad, in de wijken Eixample, Gràcia en Les Corts. 10, 
20 of 25 lesuren per week, opties voor de avonden en privéles. Er worden op deze school 
ook lessen in andere talen gegeven.

In het centrum van Barcelona wordt veel 
Engels gesproken door de hoeveelheid 
toeristen in de stad. Probeer vooral je 
Spaans te oefenen in supermarkten, 
restaurants maar ook bij de buren of in de 
metro. 

VVolg je een cursus maar heb je toch moeite 
met bijvoorbeeld het lezen van de borden 
op straat? Niet zo gek, want veel is in het 
Catalaans geschreven en dit is echt een 
andere taal. Wij raden aan je alleen op 
Spaans te concentreren, dat is immers een 
taal waar je in de hele Spaanstalige wereld 
wat aan hebt! Spreek je al Spaans? Dan is wat aan hebt! Spreek je al Spaans? Dan is 
het leuk om Catalaanse lessen te volgen.

https://www.donquijote.nl
https://www.olelanguages.com
http://www.speakeasybcn.com
https://www.caminobarcelona.com
https://www.linguabarcelona.com
https://www.enforex.com/spaans/
http://www.dimebarcelona.com/en/
https://www.versionoriginalbcn.com
https://www.bcnlip.com
https://www.barnahouse.com
https://www.bcnlanguages.com
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10 x zien en doen in Barcelona

1. Sagrada Família
Dat de Sagrada Família op nummer één staat was Dat de Sagrada Família op nummer één staat was 
wel te verwachten. De prachtige basiliek is 
ontworpen door Antoni Gaudí.  De kerk is niet 
alleen van buiten fantastisch maar de binnenkant 
is ook zeker een bezoek waard. Er zijn prachtige 
glas-in-loodramen en vergeet niet naar boven te 
kijken.

2.2. Park Güell 
Nog een werk van Gaudí is Park Güell. Je kunt 
een deel van het park gratis bezoeken, maar voor 
het monumentale gedeelte moet je een kaartje 
kopen. Het park ligt bovenin Gràcia, een van de 
hogergelegen wijken in Barcelona, en je hebt er 
een mooi uitzicht over de stad.

3.3. Bunkers del Carmel
Het uitzicht vanaf Park Güell is mooi, maar valt in Het uitzicht vanaf Park Güell is mooi, maar valt in 
vergelijking met de Bunkers in het niet. Tijdens de 
Spaanse burgeroorlog (1936-1939) waren de 
bunkers in gebruik, maar tegenwoordig is het een 
populaire plek voor wandelaars – het is een flinke 
klim naar boven! – en studenten die met een 
biertje toekijken hoe de avond over de stad valt.  

4.4. Camp Nou 
Het stadion van FC Barcelona is een must voor Het stadion van FC Barcelona is een must voor 
fans van Cruijff, Messi en van Barça in het 
algemeen. Hier een wedstrijd meemaken is zelfs 
een belevenis voor wie niet per se van voetbal 
houdt. Ook leuk is de Camp Nou Experience, een 
rondleiding door het stadion en bijbehorend 
museum.

5.5. Casa Batlló & Casa Mila
Aan de Passeig de Gràcia, de Aan de Passeig de Gràcia, de chique 
winkelstraat die het centrale Plaça Catalunya met 
de wijk Gràcia verbindt, staan twee huizen van 
Antoni Gaudí. Zowel Casa Batlló als Casa Mila 
zijn open voor toeristen en allebei een bezoek 
waard. Zorg wel dat je van tevoren een kaartje 
hebt, anders sta je lang in de rij.

Als je ouders, oom of tante op bezoek komen, wil je ze natuurlijk wel wat anders kunnen laten zien dan 
jouw favoriete bar en het strand. Deze bezienswaardigheden moet je volgens ons gezien hebben als je in 
Barcelona bent geweest. En als je zelf geen zin hebt, geef het lijstje dan mee aan je visite.  

https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/sagrada-familia/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/park-guell/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/bunkers-del-carmel/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/camp-nou/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/la-pedrera/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/casa-batllo/
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6. Ramblas
De bekendste straat van Spanje mag natuurlijk niet De bekendste straat van Spanje mag natuurlijk niet 
ontbreken op dit lijstje. Hoewel het tegenwoordig 
vooral domein is van de toeristen en je er te veel 
betaalt voor een drankje, valt het toch in de categorie 
‘moet je gezien hebben’. Aanrader: een bezoek aan de 
versmarkt La Boquería. 

7. Hop on Hop off bus
Wil je wél wat zien, maar heb je géén zin om de hele Wil je wél wat zien, maar heb je géén zin om de hele 
dag door de stad te slenteren? Koop dan een ticket 
voor de Hop on Hop off bus, die je lekker lui langs zo’n 
beetje alle bezienswaardigheden van Barcelona rijdt. 
Je kunt zo vaak in- en uitstappen als je zelf maar wilt. 

8. Fietsen
Ken je de stad al een beetje, huur danKen je de stad al een beetje, huur dan fietsen met je 
bezoek en laat ze het leukste van Barcelona zien. Ook 
leuk: een tour boeken en je door een Nederlandstalige 
gids laten rondleiden. De leukste fietsenzaak van de 
stad is El Ciclo, waar je zowel fietsen kunt huren als 
een tour kunt boeken. http://www.elciclobcn.com 

9. Ciutadella park
Het stadspark van Barcelona ligt aan de rand van de Het stadspark van Barcelona ligt aan de rand van de 
leuke wijk El Born en is vergelijkbaar met het 
Vondelpark in Amsterdam. Hier wordt gepicknickt, 
gesport, kinderfeestjes gehouden, gedanst en gedate. 
Je mag er ook met de fiets komen. 

10. Picasso museum
Picasso bracht een deel van zijn leven alsPicasso bracht een deel van zijn leven als kunstenaar 
door in Barcelona. In het museum in El Born kun je 
werken bekijken uit de periode 1890-1957. Na afloop is 
het fijn slenteren, eten en drinken in de gezellige 
straatjes rondom het museum.

Op onze website vind je een leuke wandelroute
die je kan beluisteren via Podcast of door de 
audiobestanden te downloaden. Deze route leidt je 
langs alle bezienswaardigheden in Barcelona.  

https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/ramblas/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/boqueria/
https://www.barcelonatips.nl/doen/hop-on-hop-off-bus/
https://www.elciclobcn.com
https://www.elciclobcn.com
https://www.barcelonatips.nl/doen/ga/fietsen/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/parc-ciutadella/
https://www.barcelonatips.nl/bezienswaardigheden/picasso-museum/
https://www.barcelonatips.nl
https://www.barcelonatips.nl/wandelroute/
mirte van maurik
21



www.barcelonatips.nl

Lekker (en betaalbaar!) uiteten
Een restaurant in Barcelona vinden is niet zo lastig, maar een keuze maken wel! Om 
tourists traps te vermijden, raden we in ieder geval af op de Rambla te gaan zitten. 
Waar dan wel? Dit zijn de leukste tips voor wie lekker wil eten, of je nu veel of juist 
minder te besteden hebt.

Menu del día
In veel restaurants in Spanje kun je tussen de middag terecht voor een menu del día. In veel restaurants in Spanje kun je tussen de middag terecht voor een menu del día. Voor 
zo’n 10 euro krijg je twee gangen en een toetje. Het is meestal een vast menu, maar wel met 
opties voor vlees, vis of vegetarisch. 

Ontbijt, brunch en lunch

Milk Barcelona
In El Gótico vind je het restaurant Milk. Je kan 
hier heerlijk ontbijten, brunchen en avondeten, 
maar Milk staat vooral bekend om zijn 
heerlijke brunches. 

Adres: C/Gignàs 21 (El Gótico)Adres: C/Gignàs 21 (El Gótico)

Brunch & Cake
Brunch & Cake heeft meerdere locaties in de Brunch & Cake heeft meerdere locaties in de 
stad. De gerechten op de kaart variëren van 
gezond naar vet en zoet, maar hebben met 
elkaar overeen dat ze allemaal Insta-waardig 
zijn. Houd er rekening mee dat je hier even in 
de rij moet staan voor je ontbijt, brunch of 
lunch.

Adressen:Adressen:
C/Enric Granados, 145 (Eixample)
C/Enric Granados, 19 (Eixample)
C/Roselló, 189 (Eixample)
Passeig Joan de Borbó, 5 (La Barceloneta)
C/Tallers, 79 (Raval, gespecialiseerd in vegan 
bowls)

Billy BrunchBilly Brunch
Bij Billy Brunch kan je de hele dag uitgebreid 
ontbijten en brunchen. Op de kaart staat een 
huge American breakfast, maar ook gerechtjes 
als pannekoekjes met fruit. De ideale plek na 
een avondje stappen.

Adres: Carrer de Bailèn 115, (Eixample )

mirte van maurik
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100 Montaditos
Dit restaurant heeft meer dan 100 montaditos, een Dit restaurant heeft meer dan 100 montaditos, een 
soort mini-sandwiches, op de kaart. De hapjes 
kosten tussen de 1 en 1,50 euro per stuk, dus het 
is geen wonder dat het hier bijna altijd druk is met 
studenten. De Spaanse keten heeft meerdere 
vestigingen in Barcelona.

Adressen: 
Plaça d’Urquinaona 1 (Eixample)Plaça d’Urquinaona 1 (Eixample)
Rambla del Raval 41 (El Raval)
Rambla de Catalunya 11 (El Gótico)
Rambla del Poblenou 76 (Poblenou)

Tucco 
VVoor student-vriendelijk geprijsde verse pasta ben 
je aan het goede adres bij Tucco, van 
Argentijns-Italiaanse eigenaren. Voor wie minder 
van pasta houdt, staan er ook empanadas en 
salades op de kaart. Zorg dat je plek over houdt 
voor een overheerlijk toetje.

Adres: Carrer Còdols 27 (El Gótico)

Bacoa Bacoa 
Een van de beste hamburgerrestaurants van de 
stad heeft gelukkig ook meerdere vestigingen. Ook 
voor wie vegetarisch of veganistisch eet heeft 
Bacoa goede opties.

Adressen: 
Ronda de la Universitat 31 (grens Eixample en Ronda de la Universitat 31 (grens Eixample en 
Raval)
Carrer de Ferran 10 (Gótico)
Carrer de Colomines 2 (Gótico)
Av. del Marquès de l'Argentera 1 (El Born)
Carrer del Judici 15 (Barceloneta)

Carabela Cafe
Dit gezellige Mexicaanse restaurant is gevestigd in Dit gezellige Mexicaanse restaurant is gevestigd in 
de oude haven en er zijn altijd veel studenten te 
vinden. De meeste gerechten op de kaart zijn 
bedoeld om te delen met je tafelgenoten. Wij zijn 
groot fan van de nacho’s!

Adres: Pas de Sota Muralla 3 (Barceloneta)
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Roast Club Cafe
Deze zaak is gespecialiseerd in koffie maar 
heeft ook een heerlijke ontbijt- en brunchkaart. 
De broodjes, açai bowls, salades en fruitsapjes 
zijn allemaal even lekker.

Adres: Carrer de València 143 (Eixample)

Flax & Kale Flax & Kale 
Bij Flax & Kale is het overgrote deel op de kaart Bij Flax & Kale is het overgrote deel op de kaart 
plantaardig, de rest is vis. Een paradijs voor 
vegetariërs dus! Het restaurant heeft twee 
vestigingen in Barcelona, plus een kleine to 
go-bar, gevestigd in de grootste H&M van 
Europa. Flax & Kale behoort wel tot de duurdere 
brunchtenten van de stad.

Adressen:Adressen:
Flax & Kale, Carrer Tallers 74b (El Raval)
Flax & Kale, Sant pere més Alt 31-33 (El Born)
Flax & Kale, Passeig de Gràcia 11 (Eixample) 
(Grab & Go)

Voor ‘s avonds

Plaça Reial
De terrasjes aan dit ‘koninklijkeDe terrasjes aan dit ‘koninklijke’ plein ligt aan de 
Rambla zijn geliefd onder toeristen. De meeste 
restaurants hebben een internationale kaart, 
met zowel paella, tapas, pizza en pasta. Na het 
diner duik je zo één van de leuke clubs aan het 
plein in.

Carrer del Blai
Aan de bekendste straat van de wijk Poble-sec Aan de bekendste straat van de wijk Poble-sec 
vind je héél veel bars waar de pincho’s staan 
uitgestald op de toonbank. Neem een bord, kies 
de hapjes uit die je er lekker uit vindt zien en 
reken na afloop de stokjes af aan de kassa. Een 
aanrader om je bezoek uit Nederland mee 
naartoe te nemen! 
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Aanraders van ons voor als je ouders er zijn (en betalen ;-)

Los Caracoles
Keuken: lokale (Catalaanse) keuken
Prijsklasse: 15 – 50 euro voor een hoofdgerecht
Bijzonderheden: de open keuken waar nog op 
hout wordt gekookt en het doolhof aan kleine 
eetzalen

Adres: C/Escudellers 14 (El Gotico)Adres: C/Escudellers 14 (El Gotico)

Casa Lolea
Keuken: Tapas
Prijsklasse: 25-30 euro voor hoofdgerecht, 
drankje en toetje
Bijzonderheden: de heerlijke patatas bravas en 
de sangria van het huis

Adres: C/Sant Pere MesAdres: C/Sant Pere Mes Alt 49 (El Born)

My Fucking Restaurant
Keuken: tapas en kleine gerechten
Prijsklasse: 25-30 euro voor tapas, drankje en 
nagerecht
Bijzonderheden: de showcooking experience

Adres: Carrer Nou de la Rambla 35 (El Raval)

7Portes7Portes
Keuken: Spaans
Prijsklasse: 25-30 euro voor een hoofdgerecht, 
bijgerecht, drankje en toetje.
Bijzonderheden: de paella (wat ons betreft één 
van de beste van de stad)

Adres: Passeig d'Isabel II 14 (op de rand van El Adres: Passeig d'Isabel II 14 (op de rand van El 
Born en Barceloneta)

Elsa y Fred
Keuken: creatieve tapas en kleinere gerechten
Prijsklasse: 25 euro per persoon
Bijzonderheden: de knusse inrichting

Adres: C/Rec Comtal 11 (El Born) 

Op onze webiste: www.barcelonatips.nl vind je nog veel 
meer heerlijke restaurantjes in Barcelona:
Restaurants in Barcelona
Tapas Restaurants
Goedkope restaurants

https://www.barcelonatips.nl
https://www.barcelonatips.nl/restaurants/
https://www.barcelonatips.nl/restaurants/tapas/
https://www.barcelonatips.nl/restaurants/goedkoop/
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Waar is dat feestje?
Tot in de vroege uurtjes stappen kan in Barcelona elke dag van de week. In vergelijking 
met Nederland komt het uitgaansleven hier pas was later op gang: voor een uurtje of 
twee, drie ’s nachts zijn clubs rustig (en vaak zijn ze voor 1.00 niet eens open). Veel 
kroegen gaan daarentegen rond die tijd weer dicht, zodat je vanuit de bar zo de disco in 
kunt rollen.

Voor grote en bekende clubs in Barcelona zijn 
er vaak gastenlijsten. Als je op de lijst staat, 
mag je gratis naar binnen en hoef je niet in de 
rij te staan. Via www.erasmusbarcelona.com 
kun je jezelf op de gastenlijsten van veel 
discotheken zetten. Verder staan er voor de 
clubs vaak proppers, die je ook gratis of voor 
een lagere prijs naar binnen kunnen helpen. een lagere prijs naar binnen kunnen helpen. 
Meestal moet je hiervoor wel voor 1.00 uur 
binnen zijn.

De standaard entreeprijs voor clubs in 
Barcelona bedraagt gemiddeld tussen de 10 
en 20 euro. Voor drankjes betaal je ook de 
hoofdprijs: 6 euro voor een biertje en 12 voor 
een mixdrank is heel gebruikelijk.

Rondom de Rondom de Olympische Haven, grenzend 
aan het strand, bevinden zich veel bekende 
clubs. De leukste op een rijtje:

Opium Mar
Opium is een van de bekendste clubs van Opium is een van de bekendste clubs van 
Barcelona. Er treden vaak grote artiesten op 
zoals Hardwell, Steve Aoki en zelfs The Black 
Eyed Peas heeft hier opgetreden. Ook Opium 
beschikt over een restaurant, een groot 
vip-gedeelte en een groot terras waar je uit 
kijkt over de Middellandse Zee. 

Adres: Passeig Marítim de la Barceloneta, Adres: Passeig Marítim de la Barceloneta, 
(Barceloneta)

wwww.barcelonatips.nl

https://erasmusbarcelona.com
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Shoko
Ook Shoko bestaat uit een club én een restaurant. Wie hier 
komt eten, mag gratis de discotheek in. Shoko is populair 
onder toeristen en jongeren en er worden regelmatig 
themafeesten georganiseerd.

Adres: Passeig Marítim 36  (Barceloneta)

PachaPacha
Het broertje van de bekende club op Ibiza. Pacha Barcelona 
ligt naast Shoko en Opium. Overdag kun je er goed eten. 
De muziek in Pacha loopt uiteen van hiphop tot techno.

Adres: Ramón Trias Fargas 2 (Barceloneta)

Catwalk 
Catwalk heeft drie verdiepingen. Op de eerste verdieping Catwalk heeft drie verdiepingen. Op de eerste verdieping 
worden vooral hits gedraaid, afgewisseld met house en 
dance. Een verdieping hoger kun je losgaan op hiphop en 
R&B, of even bijkomen in de lounge. Op de derde 
verdieping klinkt deephouse. Als je niet op de gastenlijst 
staat, kost een kaartje €10.

Adres: Carrer Ramón Trias Fargas 38 (Barceloneta) 

Andere bekende clubs in Barcelona:Andere bekende clubs in Barcelona:

Razzmatazz 
Een all time favorite. In de vijf zalen van Razzmatazz 
worden verschillende soorten muziek gedraaid en bijna elke 
avond kun je hier ook wel een concert bezoeken. 
Kom op tijd, want de rijen kunnen erg lang zijn.

Adres: C/Almogavers 122-C/Pamplona 88 (Poblenou)

Otto ZutzOtto Zutz 
Otto Zutz heeft drie verdiepingen en de bovenste is 
gereserveerd voor vip-gasten. De muziek die hier gedraaid 
wordt varieert van house tot soul en bekende dj’s van over 
de hele wereld draaien hier. De club ligt niet in het centrum 
maar is wel makkelijk te bereiken. Populair bij jongeren en 
studenten. 

Adres: Carrer de Lincoln 15 (Gràcia)Adres: Carrer de Lincoln 15 (Gràcia)

www.barcelonatips.nl
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Andere bekende clubs & barretjes

City Hall
Vlakbij Plaça Catalunya, verscholen achter de Vlakbij Plaça Catalunya, verscholen achter de 
deuren van een oud theater, kun je losgaan in City 
Hall. De muziek is hier een mix van house, 
techno, R&B, hiphop en 2step. Door de centrale 
ligging van de club tref je hier doorgaans veel 
toeristen, maar ook locals laten zich er graag zien.

Adres: Rambla de Catalunya 2-4 (Eixample)

Brunch in the Park/CityBrunch in the Park/City
Op zondagmiddag lekker dansen? Ga dan naar 
Brunch in the Park (in de zomer) of Brunch in the 
City (in de winter). Er zijn dj’s, foodtrucks en 
goede sfeer voor jong en oud. De Brunch-festivals 
beginnen om 12.00 uur en duren tot 22.00 uur.

Adres: Ctra. de Montjuïc 40, Montjuïc  Adres: Ctra. de Montjuïc 40, Montjuïc  
(Poble-Sec)

Bling Bling
Dé glamourtent van Barcelona, waar je zomaar Dé glamourtent van Barcelona, waar je zomaar 
een bekende voetballer zou kunnen spotten. Die 
zijn meestal te vinden in één van de twee 
vip-ruimtes van de club. Bij je entreekaartje zit 
een drankje inbegrepen.

Adres: Carrer Tuset 10 (Eixample)

Sala Apolo 
In de twee concertzalen van SalaIn de twee concertzalen van Sala Apolo zijn bijna 
dagelijks liveoptredens van bands en artiesten 
van uiteenlopende genres. Ook zijn er twee zalen 
die als discotheek dienen. Er klinkt vooral techno, 
maar ook rock en pop. 

Adres: Carrer Nou de la Rambla 113 (El Raval)

Sauvage
Deze bar wordt omschreven als een ‘Funky Deze bar wordt omschreven als een ‘Funky 
bar’ met gekke lichten en geweldige coctails. 
Het personeel weet wat ze doen en dat is 
zeker terug te zien in de bar. Je kan hier 
terecht voor een hapje en drankje en later op 
de avond kan je hier terecht voor een drankje 
en wordt er veel gedanst. 

Adres: Passeig del Born Adres: Passeig del Born 11 (El Born)

The Mix
In het hart van EIn het hart van EL Born vind je The Mix, Deze 
bar is mooi gedecoreerd met leren banken en 
felle kleuren. Ze schenken er heerlijke 
drankjes en ‘fingerfood’. Je betaalt hier 
meestal een entree van 10 euro maar dan 
kan je wel de hele avond dansen in een hele 
leuke sfeer. 

Adres :Barcelona C/Comercio 21 (El Born)Adres :Barcelona C/Comercio 21 (El Born)

El Bombon
Bij deze salsabar hangt altijd een leuke sfeer, 
je kan er heerlijk salsa dansen, drankjes 
drinken die goed geprijsd zijn en ook wat 
eten. Mensen zeggen dat deze bar ‘een chille 
latin vibe’ heeft.

Adres: C/ La Merce 13 (El Gotico)Adres: C/ La Merce 13 (El Gotico)

Extra tip van ons
Bij ‘Bij ‘The George Payne’ is er op donderdag 
en zondag een karaokeavond. In deze 
pub zijn veel internationale studenten te 
vinden en ook zeker veel Nederlanders. Je 
kan er ook een hapje eten en de drank is er 
vergeleken met de clubs goedkoop.  
Vanuit ‘The George Payne’ kan je makkelijk 
op de metro stappen (L4) naar op de metro stappen (L4) naar 
Ciutadella-Vila Olímpica, vanaf hier is het 
maar 5 minuten lopen naar de grote 
nachtclubs aan het strand. 
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Holanda in Spanje
Zin om in het Nederlands te kletsen? Of verlang je gewoon naar een Hollandse kroket 
of portie saté? Het is hier gelukkig allemaal verkrijgbaar. Bij onderstaande adresjes 
vind je een stukje Nederland in Barcelona.

Super Lekker
Bittergarnituur, frikadellen, aanmaaklimonade, 
appeltaartmix… Super Lekker heeft (bijna) alle 
producten uit de Nederlandse supermarkt waar 
je maar trek in kunt hebben.

Adres:Carrer de Roger de Llúria, 53

Andere supermarktenAndere supermarkten
Lidl enLidl en Aldi zitten op meerdere plekken in 
Barcelona en komen qua assortiment het meest 
overeen met de supermarkten die we in 
Nederland kennen. Mercadona heeft boerenkool 
en appelmoes. Bij de grotere toko’s vind je 
sambal, pindakaas en andere producten uit de 
Indonesische keuken.

HemaHema
Helaas heeft de Hema in Spanje (nog) geen Helaas heeft de Hema in Spanje (nog) geen 
versproducten als kaas of rookworst, maar met 
het ruime assortiment aan stroopwafels, drop, 
winegums en borrelnootjes zijn we ook al blij. In 
het najaar liggen de pepernoten en 
chocoladeletters hier in de schappen. Hema zit 
op meerdere locaties in de stad.

Adressen:Adressen:
Carrer de la Portaferrissa 16
Carrer de Pelai 52
Centro Comercial Glòries, Avinguda Diagonal 
208

Zeeman
Ook de Nederlandse keten Zeeman heeft een Ook de Nederlandse keten Zeeman heeft een 
paar winkels in Barcelona. Verwacht geen groot 
aanbod van Hollandse lekkernijen, maar voor 
degelijke onderbroeken en sokken zit je hier in 
ieder geval goed.

Adressen:
Carrer de Casanova 156
Carrer de Còrsega 437Carrer de Còrsega 437
Carrer del Concili de Trento 123
En nog op veel meer plekjes  in Barcelona.
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Het aantal Nederlandse horecaondernemingen in Barcelona is groot. De één biedt een 
uitgebreide Nederlandse kaart, bij de ander merk je nauwelijks dat de tent gerund wordt door 
een Nederlander. Dit vinden wij de leukste adresjes:

Rembrandt
Frikadellen, een patatje speciaal of bitterballen: Frikadellen, een patatje speciaal of bitterballen: 
Café Rembrandt weet waar een Nederlander 
in den vreemde soms naar verlangt. Op 
donderdag kun je er voor een studentenhap 
krijgen en bij wedstrijden van de Eredivisie of 
het Nederlands elftal hangen ze hier met de 
benen buiten.

Adres: Carrer de la Marina 20 (El Poblenou)Adres: Carrer de la Marina 20 (El Poblenou)

Zelig
Ook Zelig heeft wat Nederlandse snacks op de 
kaart staan, maar daarnaast ook andere 
lekkere gerechten én goede cocktails. Behalve 
tijdens het EK en WK wordt hier geen 
Nederlands voetbal uitgezonden.

Adres: Carrer del Carme Adres: Carrer del Carme 116 (El Raval)

Makamaka
Bij Makamaka heb je niet door dat deze Bij Makamaka heb je niet door dat deze 
populaire hamburgertent in handen is van 
Nederlandse ondernemers. Op de kaart staan 
heerlijke burgers en frietjes om je vingers bij af 
te likken. De cocktails en de sauzen zijn ook 
top en in de zomermaanden sta je graag in de 
rij voor een plek op het terras. 

Adres: Passeig de Joan de Borbó 76 Adres: Passeig de Joan de Borbó 76 
(Barceloneta)

PAX 49
PPAX 49 is een van de leukste cocktailbars van 
El Born. Je merkt hier bijna niet dat de 
eigenaresse Nederlands is behalve op 
zaterdag en zondag want dan kan je hier 
brunchen met een bagel met pindakaas en 
hagelslag en nog veel meer lekkers. 

Adres: Carrer del Rec  49 (El Born)

Restaurants & cafés
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Amsterdam Burgers, Beers & Steaks
Een klassieker in Barcelona: een echt bruincafé Een klassieker in Barcelona: een echt bruincafé 
midden in de modernistische wijk Eixample. Je kan 
hier van alles krijgen: Spaanse tapas, Hollandse 
snacks en vlees van de barbecue. Met daarbij een 
heerlijke cocktail of een biertje. Bij dit restaurant 
kan je alle Champions League en 
Eredivisiewedstrijden live volgen en bij het EK en 
WK barst het feest hier goed los. WK barst het feest hier goed los. 

Adres: Carrer d'Aragó 305 (Eixample)

Bonita 
Bar Bonita wordt gerund door de Nederlandse 
Sophie. Je kan hier heerlijke tapas en salades eten 
en daarbij genieten van een lekkere cocktail. Bij 
frisser weer worden er vaak spelletjesavonden 
georganiseerd en er is regelmatig live muziek. Ook 
hier kan je Nederlandse voetbalwedstrijden kijken.

Adres: Carrer de l'Almirall Churruca 6 (Barceloneta)

Bar KéBar Ké
Dit restaurantje ligt in de wijk Barceloneta op een 
steenworp afstand van het strand. Verwacht hier 
geen Nederlandse hapjes of voetbalwedstrijden. 
Eigenaar Luuk is relaxed en de snelle happen op 
het menu zijn simpel maar goed. 

Adres:  C/ Baluard 54 (Barceloneta)

Amarre 69 Amarre 69 
Dit restaurant ligt vlak bij zee in de wijk 
Barceloneta. Je kan hier geen Nederlandse hapjes 
krijgen maar wel heerlijke tapas en cocktails en ze 
draaien goede muziek. Ook voor ontbijt of brunch 
zit je hier goed.

Adres: Passeig de Joan de Borbó 69 (Barceloneta)
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