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BARCELONA - 10 największych atrakcji

Zwiedzanie Barcelony

Nawet ten, kto specjalnie wcześniej nie interesował się turystycznym
potencjałem tego miasta, z pewnością słyszał o wielu jego atrakcjach. Jest ich
tak wiele, że trudno wybrać choćby te pięć najważniejszych. To zresztą zależy
też od upodobań i zainteresowań. Inny cel będą mieli zainteresowani
architekturą (Gaudi), sztuką (Picasso), jeszcze inny sportem (stadiony). A
niektórzy, szczególnie ci, którzy nie będą mieli za dużo czasu na zwiedzanie,
może po prostu będą woleli pospacerować po mieście i poczuć klimat stolicy
Katalonii.

Zobaczone.pl

Rozdział: Zwiedzanie Barcelony

Ten, kto wybiera się do Barcelony, z pewnością zastanawia się, które atrakcje
stolicy Katalonii zwiedzić. Bo, że jest ich co niemiara, z pewnością zdaje sobie
sprawę. Nie ma większego problemu, jeśli planujemy tam spędzić tydzień lub
dwa. Wtedy na spokojnie można sobie zaplanować co zobaczyć, kiedy, w jakiej
kolejności. Problemy zaczynają się, gdy jedziemy tam na weekend czy nawet
jeden dzień. Czasu mało, atrakcji i ciekawych miejsc masa, wszystkiego nie
sposób zobaczyć.
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10 największych atrakcji turystycznych

P

ostaramy się przedstawić Wam listę dziesięciu największych atrakcji
Barcelony. Taki skondensowany, obowiązkowy program dla
odwiedzających to miasto. Wszystkie z nich znajdują się w centrum
miasta, więc dzięki sprawnej komunikacji miejskiej (metro!) szybko i łatwo
można do nich dotrzeć i przemieszczać się między nimi. W tym celu przyda się
plan miasta oraz mapa linii metra. Przyda się również aparat fotograficzny,
ładna pogoda i dobry humor 

Łuk triumfalny prowadzący do Parc de la Ciutadella

Zobaczone.pl

Rozdział: 10 największych atrakcji turystycznych

Zapraszamy zatem na wycieczkę po Barcelonie!
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La Sagrada Familia

1

Temple Expiatori de la Sagrada Familia, czyli Przebłagalna Świątynia
Świętej Rodziny to monumentalna bazylika, o której chyba każdy słyszał
czy czytał. Symbol Barcelony, choć od 1882 roku jest ciągle w trakcie
budowy! Sagrada jest uznawana za największe dzieło architekta Gaudiego,
który zresztą poświęcił jej znaczną część swojego życia. Zdania na temat tej
osobliwej budowli są skrajnie różne, jednak nie ma najmniejszych wątpliwości,
że jest to obowiązkowy punkt podczas zwiedzania miasta.

Przed przystąpieniem do zwiedzania czeka nas, w najlepszym, przypadku, 15-20
minut w kolejce do kas, ale w tym czasie można już podziwiać świątynię. Cena
biletów (cena to ok. 20 Euro), z których całkowity dochód przekazywany jest na
kontynuowanie budowy, której zakończenie planowane jest na 2026 rok!

Zobaczone.pl

Rozdział: La Sagrada Familia

Zdania na temat tej osobliwej budowli są skrajnie różne, jednak nie ma
najmniejszych wątpliwości, że jest to obowiązkowy punkt podczas zwiedzania
miasta.
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Wnętrza świątyni robią ogromne wrażenie. Mnogość detali, oświetlenie
(naturalne!), kształty zapierają dech w piersiach. Po ukończeniu budowy
najwyższe wieże kościoła mają mierzyć 172 metry, co sprawi, że Sagrada
zostanie najwyższą świątynią na świecie. Ukończone już wieże są udostępnione
turystom, którzy za opłatą kilku euro, korzystając z windy mogą wjechać niemal
na ich szczyt. Stamtąd rozpościera się piękny widok na miasto, co jest
dodatkową atrakcją.

Więcej zdjęć

Linie autobusowe: 10, 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51
Oficjalna strona świątyni – http://www.sagradafamilia.org/

Zobaczone.pl

Rozdział: La Sagrada Familia

Stacja metra: Sagrada Familia, linia L2 i L5
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Camp Nou – stadion FC Barcelona

2

Stadion jako atrakcja turystyczna? Tak! I to nie tylko dla fanów sportu
czy piłki nożnej. W końcu FC Barcelona, to „więcej niż klub”. Camp Nou
to najczęściej odwiedzany przez turystów obiekt w Barcelonie.

Po zakupieniu biletu przechodzimy do klubowego muzeum, gdzie w szklanych
gablotach możemy obejrzeć wszelkiego rodzaju pamiątki, dokumenty, koszulki
czy puchary. Wszystko ładnie opisane, chronologicznie poukładane. Dla fanów
Barcelony po prostu raj 
Kolejny etap zwiedzania stadionu to wejście, przez klubową szatnię, na trybuny.
Niemal 100 tysięcy krzesełek musi robić wrażenie. Ogrom. Z trybun schodzimy
na murawę i wzdłuż linii bocznej boiska przechodzimy do narożnika boiska. Tam
znowu wchodzimy na trybuny i wdrapujemy się na najwyższy poziom, do

Zobaczone.pl

Rozdział: Camp Nou – stadion FC Barcelona

Trzeba przyznać, że Camp Nou Experience, czyli program zwiedzania stadionu i
znajdującego się w jego wnętrzach muzeum jest bardzo bogaty i został
przygotowany tak, by zainteresował każdego.
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gniazda komentatorów. Widok na murawę i trybuny z tego miejsca też robi
niesamowite wrażenie.
Teraz przed nami jeszcze pokój multimedialny, gdzie na dotykowych ekranach
możemy sobie włączyć i obejrzeć filmik przedstawiający wybrane wydarzenie z
historii klubu.
Na zakończenie zwiedzania Camp Nou czeka nas wizyta w klubowym
„sklepiku”. Sklepik ten to tak naprawdę dwupoziomowy super market, w
którym możemy kupić … wszystko. Oczywiście w barwach ewentualnie z logo
FC Barcelony. Stroje, koszulki, dresy, czapeczki, ale też artykuły szkolne,
zabawki, naczynia i naprawdę milion innych rzeczy.

Szczegółowa relacja ze zwiedzania Camp Nou.
Stacja metra: Collblanc (linia L5), Les Corts (linia L3)
Linie autobusowe: 15, 54, 56, 57

Zobaczone.pl

Rozdział: Camp Nou – stadion FC Barcelona

Warto wydać te kilkanaście euro. Co jakiś czas w TV możemy obejrzeć mecz z
Camp Nou. Wtedy nasze wspomnienia będą odżywać, no i zawsze będziemy
mogli powiedzieć – „byliśmy tam”! Dla dopełnienia całości najlepiej jeszcze
dołożyć do tego wizytę na meczu FCB.
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Parc Guell

3

Położony nieco na uboczu Parc Guell to jedno z najbardziej znanych i
charakterystycznych dzieł Gaudiego. W zamierzeniu E. Guella, bogatego
kupca, obecny Parc Guell miał być ekskluzywną dzielnicą, czy wręcz
miastem-ogrodem, którego stworzenie powierzył wybitnemu architektowi –
Antonio Gaudiemu. Ostatecznie z ambitnych planów niewiele wyszło, ale
ogród (park) stał się wielką atrakcją dla turystów.

Krawędź dachu okala słynna falista ławeczka, z której można podziwiać główny
plac parku i leżące w dole miasto. Parc Guell na pewno warto odwiedzić
podczas pobytu w stolicy Katalonii. Jeśli ktoś nie jest fanem Gaudiego, albo po

Zobaczone.pl

Rozdział: Parc Guell

Sala Hispotila – tutaj miała się mieścić hala targowa osiedla. Na sklepieniach
charakterystyczne dla Gaudiego ceramiczne mozaiki i kształty. Filary już w
zamierzeniach architekta nie miały być równoległe i idealnie pionowe. Z dachu
Sala Hispotila możemy podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę
Barcelony.
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prostu nie ruszają go takie klimaty, warto tu przybyć choćby dla samych
widoków!

Park otwarty jest codziennie od godziny 10 i warto przyjść o tej właśnie porze.
Tłum ludzi gęstniejący z godziny na godzinę może odebrać radość ze spacerów
po parku i podziwiania widoków. Do tych ostatnich wskazana jest również
odpowiednia pogoda 
Ceny biletów są dosyć przystępne – 7 Euro dla dorosłych, 4,90 Euro dla dzieci
do lat 12 i osób powyżej 65 roku życia. Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo.

Stacja metra: Lesseps (linia L3)

Rozdział: Parc Guell

Linie autobusowe: 24, 31, 32, H6, 92

Zobaczone.pl

10

BARCELONA - 10 największych atrakcji

Casa Mila – La Pedrera

4

Mimo niezbyt ciepłego przyjęcia, La Pedrera stała się jednym z symboli miasta.
Jej wnętrza udostępnione zwiedzającym, są zazwyczaj oblegane przez turystów.
Tak więc wziąć trzeba pod uwagę, że trochę czasu w kolejce spędzić trzeba.
Cena biletu dla dorosłych to aktualnie 16,5 euro. Czy warto tyle wydać? Jeśli
ktoś chce zakosztować secesyjnego ducha Barcelony to jak najbardziej :)
We wnętrzach La Pedrery, w której cały czas mieszkają „zwykli” ludzie,
odtworzono secesyjny klimat ówczesnego życia. Pokoje są wyposażone w
sprzęty i meble z epoki, które sprawiają, że odnosi się wrażenie, że cały czas
ktoś tutaj mieszka. Możemy zobaczyć sypialnię, łazienkę czy pokój dziecięcy.

Zobaczone.pl

Rozdział: Casa Mila – La Pedrera

Casa Mila to piękna, secesyjna kamienica zaprojektowana przez
słynnego architekta Antonio Gaudiego. Budowla została ukończona w
1912 roku i od razu zaczęła wzbudzać wielkie emocje wśród
mieszkańców Barcelony. Były to głownie emocje negatywne. Świadczy o tym
m.in. przydomek, jaki kamienica wkrótce uzyskała, a który funkcjonuje do
dzisiaj na równi z oficjalną nazwą, mianowicie La Perdera, czyli Kamieniołom.
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Jeśli ktoś jednak nie przepada za takim „muzealnym” zwiedzaniem może od
razu, szybkimi krokami kierować się dach La Pedrery, bo to on stanowi chyba
największa atrakcję dla zwiedzających. Niewidoczny z ulicy, zaskakuje swoimi
kształtami, przypominającymi rozkołysane fale morza. Do tego dziwaczne
kominy, które mają przypominać dym. No i ten zapierający dech w piersiach
widok na całą niemal Barcelonę. To naprawdę atrakcje jedyne w swoim
rodzaju, dla których warto poświęcić trochę czasu i euro :)

Bilety, niestety, nie są zbyt tanie. Wstęp do Casa Mila to wydatek około 16
Euro.
Więcej zdjęć z Casa Mila - tutaj
Stacja metra: Diagonal (linia L3, L5)

Rozdział: Casa Mila – La Pedrera

Linie autobusowe: 7,16,17, 22, 24, 28

Zobaczone.pl
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La Rambla

5

La Rambla, to słynna ulica w centrum Barcelony. Ponad kilometrowy
deptak ciągnie się od Placu Katalońskiego do nadmorskiego wybrzeża.
Rambla tętni życiem przez całą dobę. Stragany, kawiarnie, stoiska z
kwiatami, ptakami, pamiątkami, tancerze, kuglarze i czego tylko dusza
zapragnie. Są także nieustannie tłumy turystów no i kieszonkowcy, którzy czują
się tutaj jak ryba w wodzie.

La Rambla to tak naprawdę ciąg pięciu ulic, kolejno od Placu Katalońskiego –
Rambla de Canaletes, Rambla dels Estudis, Rambla de Sant Josep, Rambla dels
Caputxins oraz Rambla de Santa Monica, Rambla de mar. Ten ostatni odcinek
powstał w latach 90-tych, kiedy to powstało nadmorskie centrum handlowe
Maremagnum, wraz z kinem 3d oraz Oceanarium. Wtedy właśnie

Zobaczone.pl

Rozdział: La Rambla

Te wszystkie „atrakcje” sprawiają, że wielu osobom to miejsce nie przypadnie
do gustu. Jednak z racji położenia w samym centrum miasta, może się okazać,
że po prostu nieraz wpadniemy na nią niejako „po drodze”.
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postanowiono drewniane molo, znajdujące się w starym porcie, włączyć do
Rambli.

Kolejny etap spaceru to Rambla dels Caputxins. Charakterystycznym jej
punktem jest wielobarwna mozaika na posadzce zaprojektowana przez Joana
Miro. Ta część deptaka jest z kolei opanowana przez mimów, tancerzy i innych
magików, którzy zabawiają przechodniów i zachęcają do wspólnych zdjęć. Za
kilka euro :) Mniej więcej na tej wysokości Rambli jest też warty odwiedzenia
Palau Guell Gaudiego. Idąc dalej głównym traktem docieramy do Rambla de
Santa Monica. Ten rejon upodobali sobie głównie artyści, malarze, portreciści
czy karykaturzyści. U kresu tego odcinka znajduje się zbudowany w 1888 roku
pomnik Krzysztofa Kolumba – Monument a Colom.
Tutaj znajdziesz więcej informacji i zdjęć La Rambla

Zobaczone.pl

Rozdział: La Rambla

Następna część, to Rambla de Sant Josep. Tutaj zwierzęta ustępują miejsca
kwiatom. Mnóstwo straganów, z różnego rodzaju roślinami, kwiatami, palmami
itd. Jest bardzo kolorowo i pachnąco :) Przechodząc nie można ominąć jednej z
większych atrakcji Rambli, mianowicie najstarszego bazaru w Barcelonie – La
Boqueria. Mniej więcej naprzeciw niego znajduje się fantazyjnie zdobiony
dawny sklep z parasolami.
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Magiczna Fontanna

6

W Barcelonie można znaleźć wiele magicznych miejsc czy budowli. Jest
też i Font Magica, czyli Magiczna Fontanna. Zbudowana w 1929 roku w
bezpośrednim sąsiedztwie Placa Espana, hal targowych Fira de
Barcelona oraz Muzeum Narodowego Sztuki Katalońskiej, spod którego
spływające kaskady wody stanowią uzupełnienie Magicznej Fontanny.

Parametry Magicznej Fontanny też robią wrażenie – pojemność 3 mln litrów,
rozmiar basenu 50×65 metrów, 3600 dysz wodnych oraz ponad 4700 lamp
podświetlających. Jeśli dodać do tego, że pokazy odbywają się pod pięknie
oświetlonym Muzeum Katalońskim u stóp wzgórza Montjuic, z rozświetloną
stolicą Katalonii w tle, to można sobie wyobrazić jakie wrażenie robi całość.

Zobaczone.pl

Rozdział: Magiczna Fontanna

W dzień niepozorna (kaskady nie działają), wieczorami przyciąga tysiące
turystów pokazami z cyklu woda – dźwięk - światło. W zależności od pory roku
warto wcześniej zorientować się o której dokładnie godzinie rozpoczyna się
pokaz. Wstęp jest bezpłatny, a pokazy trwające około 15-20 minut odbywają
się, z krótkimi przerwami, po kilka razy danego wieczoru. To jednak też zależy
od pory roku.
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Pokazy potrafią gromadzić po kilka tysięcy widzów, więc warto przyjść troszkę
wcześniej i zająć dogodne miejsce do obserwowania pokazu. Przy czym miejsce
pod samą fontanną, gdzie zawsze zbierają się największe tłumy, wcale nie jest
najlepsze. Lepiej ustawić się w większej odległości, tak by móc objąć wzrokiem
całą fontannę i w pełni móc podziwiać efekty świetlne i … wodne :)

Rozdział: Magiczna Fontanna

Pokazy odbywają się do muzyki współczesnej, klasycznej czy lokalnej. Dlatego
nawet jeśli trafimy na taki pokaz kilka razy, każdy z nich może być inny, przy
każdym Magiczna Fontanna w Barcelonie prezentuje się nieco inaczej,
zaskakując coraz to nowymi efektami.

Zobaczone.pl
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Parc de la Ciutadella

7

Barcelona to duże miasto, w którego centrum panuje spory zgiełk, ulice
zapełnione są samochodami i skuterami, a głównymi arteriami miasta
przewalają się tłumy mieszkańców i turystów. Są jednak, i to w samym
centrum, miejsca, gdzie można się wyciszyć, odetchnąć i po prostu odpocząć.
To parki. Parc de la Ciutadella jest jednym z nich.

Centralny punkt parku, zbudowanego na miejscu zburzonej cytadeli (stąd
nazwa), to monumentalna Kaskada, w której projektowaniu brał udział sam
Antonio Gaudi.
stacja Ciutadella-Vila Olímpica(linia L3) lub stacja Arc de Triomf (linia L1)

Więcej informacji o Parc de la Ciutadella

Zobaczone.pl

Rozdział: Parc de la Ciutadella

Parc de la Ciutadella to wielka oaza zieleni i spokoju w samym sercu miasta! Tu
można zrobić sobie piknik na trawniku, popływać łódką, zwiedzić ZOO, muzeum
zoologiczne a przy odrobinie szczęścia (lub nieszczęścia, jak kto woli) natknąć
się na plenerowy koncert. To tutaj, w 1888 roku odbywała się Wystawa
Światowa.
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Oceanarium – L’Aquarium de Barcelona

8

Jednak największą atrakcję barcelońskiego akwarium stanowi niewątpliwie
ponad 80-metrowy szklany tunel z ruchomym chodnikiem. Wystarczy wejść na
niego i stojąc w miejscu, podróżować niczym po dnie oceanu. Nad głowami
pływają rekiny, płaszczki i setki innych ryb. Bardzo ciekawe doświadczenie :)
W górnej części oceanarium jest sporo różnego rodzaju gadżetów o charakterze
edukacyjnym, wykonanym w taki sposób, że z pewnością zainteresują i
zaciekawią każde dziecko. Czy to elektroniczne puzzle, czy miniaturowa łódź
podwodna, czy inne gry edukacyjno – zręcznościowe, które potrafią wciągnąć
niejednego dorosłego. Na piętrze jest również knajpka, gdzie można się posilić.
Zobaczone.pl

Rozdział: Oceanarium – L’Aquarium de Barcelona

L’Aquarium de Barcelona to jeden z największych obiektów tego typu w
Europie. Kilkanaście tysięcy żyjątek, blisko pięćset gatunków no i sześć
milionów litrów wody! A wszystko to na wyciągnięcie ręki. Na dolnym
poziomie znajduje się kilkadziesiąt dużych akwariów w których pieczołowicie
odtworzono naturalne warunki środowiska akwenów wodnych z całego świata,
od Europy przez Hawaje po Antypody. Wielka gratka, nie tylko dla miłośników
akwarystyki.
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Przed wyjściem z budynku trafiamy oczywiście do sklepu pełnego różnej maści
gadżetów, koszulek, maskotek itp itd.

Oceanarium położone jest w atrakcyjnym miejscu i łatwo dostępnym miejscu,
mianowicie na molo w Starym Porcie, czyli na przedłużeniu La Rambla. W
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe MareMagnum oraz
kino 3D.
Koszt biletu dla dorosłych to 20 Euro.

Stacja metra: Drassanes (L3), Barceloneta (L4)
Linie autobusowe: 14,19,40,56,57,59,164

Zobaczone.pl

Rozdział: Oceanarium – L’Aquarium de Barcelona

Więcej zdjęć z Oceanarium w Barcelonie
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Wzgórze Montjuic

9

Już sam sposób w jaki można dotrzeć na Wzgórze stanowi atrakcję samą w
sobie. Najszybszy sposób to dotrzeć metrem do stacji Parallel, następnie
przesiąść się w kolejkę zębatą (taka jak np. na Gubałówkę), która startuje
właśnie ze stacji metra. Następnie można przesiąść się w kolejkę linową, która
zawiezie nas pod sam szczyt. Można też ten odcinek, jak i zresztą całą drogę od
centrum, pokonać pieszo. W rejon doolnej stacji kolejki można dotrzeć… inną
kolejką linową, w stylu retro, kursującą z Barcelonety.
Na szczycie wzgórza Montjuic już od czasów Rzymian istniały różnego rodzaju
twierdze. W tej chwili znajduje się tam zamek – forteca, który cieszy się dobrą
sławą. To tutaj w przetrzymywano i mordowano więźniów politycznych.

Zobaczone.pl

Rozdział: Wzgórze Montjuic

Wzgórze Montjuic, z którego rozpościera się wspaniały widok na
Barcelonę, znajduje się między portem a miastem. Nie jest może zbyt
wysokie (około 173 m n.p.m.) ale bardzo rozległe. Na jego zboczach kryje
się mnóstwo atrakcji – zamek, muzeum, obiekty sportowe czy parki. To
wszystko sprawia, że wzgórze jest chętnie odwiedzane przez turystów, ale też i
miejscowych, którzy szukają wytchnienia od wielkomiejskiego zgiełku.
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Obecnie na zamku znajduje się m.in. Muzeum Wojskowe oraz okresowe
wystawy i galerie. Wstęp na teren zamku jest bezpłatny.

Wędrówka po wzgórzach Montjuic jest bardzo atrakcyjna, szczególnie dla tych,
którzy nie mają zbyt grubego portfela. Jeśli zrezygnujemy z kolejek i wyciągów,
to można zaliczyć całą wyprawę za darmo. Bezpłatne są wstępy na zamek i na
stadion, oraz wieczorne pokazy fontann. Za to przyda się dużo czasu, bo na
spacery po wzgórzu trzeba poświęcić niemal cały dzień. Nie będzie to jednak
czas stracony.

Zobaczone.pl

Rozdział: Wzgórze Montjuic

Poniżej zamku znajdują się obiekty olimpijskie – stadion olimpijski, basen, hala
sportowa. To tutaj odbywały się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk
Olimpijskich w 1992 roku. Sam stadion powstał już w 1929 roku, a z okazji
Igrzysk powstał wokół niego tzw. pierścień Olimpijski, czyli towarzyszące mu
inne obiekty sportowe. Dotrzeć tu możemy albo piechotą spod zamku czy
centrum, albo wspomnianą wyżej kolejką zębatą, której górna stacja mieści się
niedaleko stadionu właśnie. Ciekawostką jest fakt, że w latach 70-tych na
ulicach Wzgórza Montjuic rozgrywane były wyścigi Formuły 1. Jednak po
wypadku w 1975 roku, w którym zginęło 5 widzów zaprzestano rozgrywania
wyścigów na Circuit de Montjuic.
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Dziesiąta atrakcja? Hmm… Tutaj mogłoby pojawić się
jeszcze wiele miejsc czy obiektów. Palau Guell, Muzeum
Picassa, Casa Battlo, Katedra… Nie sposób wybrać te kilka
najważniejszych, najciekawszych. Może zamiast na szybko
„zaliczyć” kolejną atrakcję czy muzeum warto pojechać do
Barcelonety na plażę, lub zajrzeć do jakiejś knajpki na Barri Gotic.
Poza tym, zawsze warto pozostawić sobie coś do zobaczenia, tak aby pozostał
niedosyt i motywacja do powrotu do Barcelony!

Rozdział: Wzgórze Montjuic

Więcej informacji i zdjęć z Barcelony, oraz wielu innych ciekawych i wartych
odwiedzenia miejsc znajdziesz na stronie zobaczone.pl

Zobaczone.pl
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