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Barcelona Card
Barcelona – mesto na brehu Stredozem-

ného mora s viac ako 1,5 milióna obyvateľov 
určite stojí za návštevu – Gaudí, Miró, dejisko 
olympiády či Kolumbus. Mesto sa príjemne 
spoznáva, ak sa rozhodnete zakúpiť si kartu 
Barcelona Card podľa počtu dní, koľko 
v ňom mienite stráviť. Môžete s ňou cestovať 
neobmedzene MHD, v jej cene je zahrnutá 
návšteva 16 turistických pamätihodností, 
ako aj zľavy na ďalšie vstupenky a zľavy vo 
vybraných reštauráciách. 

Ak už máte kartu Barcelona, potom 
veľmi príjemný spôsob, ako spoznať mesto, 
ponúka barcelonský turistický autobus, 
ktorý premáva po troch rôznych farebne 
označených trasách – červenej, modrej 
a zelenej. Z autobusu môžete kedykoľvek 
vystúpiť, pozrieť si pamiatku a neskôr pokra-
čovať v jazde autobusom. V poschodovom 
autobuse turisti vyhľadávajú najmä sedadlá 
na vyššom poschodí a usilovne fotografujú. 
Informácie v slúchadlách sú v ponuke vo 
viacerých svetových jazykoch.

A čo by ste mali v Barcelone určite navští-
viť? Rozhodne Gaudího pamiatky, ako prvú 
po desaťročia nedokončenú a stále dokon-
čovanú katedrálu Sagrada Familia (Svätá 
rodina), najdôležitejšiu pamiatku v mes-
te, ktorá sa začala budovať v roku 1884. 
Katedrálou sa ozývajú zo všetkých strán 
usilovné stavebné stroje a stavebný ruch 

vládne aj na vrchole jednej z veží, na ktorej 
horolezec v plnej výstroji niečo montuje na 
jej úplnom vrchole. V jednej z veží premáva 
výťah, ale musíte si trpezlivo vystáť dosť 
dlhý rad, ktorý je v ranných hodinách často 
na viac ako hodinu. Po vystúpení z výťahu 
je vo veži k dispozícii len veľmi obmedzený 
priestor. Ešte intenzívnejší pocit obmedze-
ného priestoru budete mať, ak sa rozhodnete 
z veže zostúpiť po uzučkom prudko točitom 
schodisku. Dostavba katedrály sa finan-
cuje aj z príjmov zo vstupného, ostáva len 
veriť, že ju o pár rokov možno dokončia a jej 
návštevníci ju budú môcť obdivovať v plnej 
kráse a nerušene.

Ďalšia stavebná pamiatka Antoniho Gau-
dího, ktorú by ste mali navštíviť, je La Pedre-
ra (postavená v roku 1912), ktorú v roku 1986 
kúpila Katalánska nadácia Caixa Catalunya 
a kompletne ju obnovila. 

V zeleni na kopci nad Barcelonou je 
ukrytá nadácia Joanna Miróa, ktorú založil 
v roku 1971 samotný umelec. Možno si tu po-
zrieť najlepšiu verejnú zbierku tohto umelca 
na svete (300 malieb, 150 sôch, vyše 5000 
kresieb a grafík). Ďalšie priestory sa pou-
žívajú ako výstavné. Do budovy nadácie sa 
možno vyviezť ozubenou železnicou, ktorá je 
súčasťou systému MHD. Z Miróovej nadácie 
možno pokračovať lanovkou do prístavu. 
Lanovku by mali používať naozaj len tí, ktorí 
netrpia výškovou chorobou, premáva totiž 

BarcelonaBarcelona – metropola Katalánska (1,6 mil. obyvateľov), 
známa aj z piesne F. Mercuryho Barcelona ako dejisko letných olympijských 
hier v roku 1992.
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skutočne veľmi vysoko nad mestom.
Z lanovky sa vystupuje v blízkosti Kolumbo-

vej sochy z roku 1888, ktorá z niekoľko desiatok 
jeho sôch po celom svete je tou najvyššou. Vy-
pína sa až do výšky 60 m a jeho ukazovák meria 
viac ako pol metra. Do hlavy sochy premáva 
výťah a návštevníci sa môžu pokochať nádher-
ným výhľadom na mesto.

Pri Kolumbovej soche kotvia výletné lodičky 
– golondrinas, ktoré počas príjemnej jeden a 
polhodinovej plavby priblížia prístav, olympij-
skú dedinu, ako aj poskytnú detailný pohľad na 
obrovské zaoceánske lode, ktoré z Barcelony 
plávajú do rôznych kútov sveta.

Za návštevu stojí aj futbalový štadión Bar-
celony určený pre vyše stotisíc divákov. Počas 
jeho prehliadky navštívite aj šatne futbalistov.

Výborný pohľad na mesto z vtáčej per-
spektívy je z veže Collsenola v nadmorskej 
výške 560 m s viditeľnosťou až do sedemdesiat 
kilometrov.

Srdce mesta bije v centre na la Rambla, naj-
mä večer. Stánkari tu ponúkajú upomienkové 
predmety a najmä kvety.
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Športovo založení turisti môžu mesto spoznávať 
aj na zapožičaných bicykloch, tí menej športovo 
založení aj na požičaných skútroch.

Ak by vás pri spoznávaní mesta zaskočil dážď, 
môžete sa ukryť v jednom z múzeí či v niekto-
rej galérií, ktorých je tu veľa, a určite si každý 
návštevník nájde pre seba to pravé (múzeum 
dekoratívneho umenia, múzeum starých americ-
kých kultúr, múzeum keramiky, entomologické 
múzeum, múzeum prírodných vied, mestské mú-
zeum, zbierky španielskeho sochárstva, Picassovo 
múzeum, textilné múzeum, múzeum súčasného 
umenia, národné katalánske múzeum, arche-
ologické múzeum, vojenské múzeum, múzeum 
parfumov, olympijské múzeum, múzeum čokolády 
a ďalšie).  

El Can Crejo Loco
Mesto Barcelona možno spoznávať aj počas 

prechádzok organizovaných po rozličných trasách. 

Barcelonská karta ponúka zľavy aj vo vybraných 
reštauráciách. Niektoré z nich sme navštívili a mô-
žeme len odporučiť reštauráciu El Can Crejo Loco 
v olympijskej dedine. Sklenená reštaurácia ponú-
ka nezabudnuteľné pohľady na nekonečné more, 
ako aj na mesto. Servis a jedlá sú výbornej kvality 
a určite oceníte stredozemnú haute cuisine, ako aj 
vysokú profesionalitu obsluhujúceho personálu. 
V čase našej návštevy menu (22 eur) s inšpirujú-
cim názvom My way pozostávalo z pohára šam-
panského, jedného teplého a jedného studeného 
predjedla, hlavného jedla podľa vlastného výberu 
z 5 jedál (jedno jedlo obsahovalo polovicu homára 
a druhé všadeprítomnú paellu – žlté rizoto s kre-
vetami, mušľami a zeleninou) a 3 dezertov. Pre 
tento región je typické časté používanie olivového 
oleja, napríklad s chlebom, paradajkou, syrom 
a šunkou. K výbornému jedlu si možno vybrať aj 
výborné španielske víno z niektorej zo známych 
oblastí, ako La Rioja či Jerez.

Iná tvár veľkomesta
Pri prechádzaní cez cestu odporúčame 

venovať mimoriadnu pozornosť premáv-
ke. Autá často jazdia na červenú a počas 
nášho krátkeho pobytu sme viackrát 
videli policajtov a sanitky pri riešení 
nepríjemného stretu chodca s motoro-
vým vozidlom. Mimoriadnu pozornosť sa 
odporúča venovať cennostiam. Polícia 
odporúča ponechať pas v hotelovom 
trezore a chodiť len s jeho kópiou. Vrec-
kári na frekventovaných miestach, ako 
napríklad v tržnici, používajú osvedčené 
triky. Nič netušiaceho turistu ostriekajú 
znečistenou vodou, ochotne priskočia na 
pomoc s vreckovkou a pomáhajú s čis-
tením – a pritom vám bleskovo ukradnú 
peňaženku, prípadne aj doklady zo za-
tvoreného vrecka. Už hneď na letisku nás 
upozornili miestni obyvatelia, aby sme 
si batožinu stále držali a nenechávali ju 
ďalej od seba.

A čo dodať na záver? Ak sa rozhod-
nete postupne navštíviť hlavné a veľké 
európske mestá, do ktorých sa môžete 
pohodlne za krátky čas letecky dopraviť, 
potom by ste do svojho zoznamu mali za-
radiť aj hlavné mesto Katalánska, veselú 
a príjemnú Barcelonu.

BarcelonaMiró, katedrála Sagrada Familia, La Pedrera, 
Picassovo múzeum, El Can Crejo Loco


