J1

J

Strunta i Las Rambla oeh gamla stan- man hamnar dar anda ...
Det finns manga fier fina Ramblar i Barcelona med sina egna
marknader och caféer Sen host, vinter eller var ar den tid vi reser till Barcelona.
Men om det nagon gang i framtiden skulle bli sa att jag var i Barcelona
pa sommaren da skulle jag ta mig upp pa berget Montijüc och simma i
bassangerna Piscina Municipal med utsikt over havet och staden.
Har nagra saker vi har gj ort i Barcelona:
Den gamla loppmarknaden har fiyttat in i en ny spektakular byggnad
pa Placa de les Glories. Det ar loppmarknad i fiera vaningar och man
ar bade ute och inne pa samma gang. Har finns mangder av saker att
titta pa och kopa.
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Mittemot loppmarkanden ligger Torre de Agbar- det stora torn som
syns over hela staden. I entrén finns tillfálliga utstallningar och bara
det att komma in i entrén ar spannande det ar ett fantastiskt hus.
Strax intillligger designmuseet Museau del Disseny med spannande
utstallningar.
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Langre ner pa Carrer Roe Boronat 116-126 ligger ett konstmuseum.
Can Framis - fint museum och fin konst.
Poble Nou aren trivsam stadsdel och pa Rambal de Poble nou ar det
livfullt pa lürdagarna. Och det finns en mycket fin park ocksa- Pare
de Centre del Poble Nou. Den ligger pa Av. Diagonal 130. Har firas
barnkalas med glada vuxna och barn som leker och ater och i annan del
av parken spelar de gamla boul.
(En on für fiera ar sedan nar loppmarkanden bara vara en grop med
yggkran · som jag ville se blev det stürtregn. Vi hamnade pa ett
arbetarcafé Poble Nou dar vi drack kaffe. Nar vi skulle ga blev
caféagaren bekymrad eftersom vi inte hade nagra paraplyer och det var
hallande regn. Han bad oss vanta och kom efter en stund tillbaka med
tva svarta sopsackar och en sax. Vi vandrade sedan hemat till
Barceloneta ikladda svarta sopsackar och mycket tacksamma mot
dem1e man.)
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Tag bussen upp till Placa de Lessep.
Det ar latt att aka buss och man betalar pa bussen ca 3 euro.
Pa Placa de Lessep ligger ett beromt biblipotek ritat av Jaume Fuster.
Fran Lessep promenera ner i stadsdelen Gracia med sina beromda torg
med fina caféer. Det finns en saluhall dar man kan ta ett glas cava och
utanfür finns marknadsstand dar man kan kopa hemsydda barnklader.
Tag sedan den stora paradgatan ner mot stan- Passeig de Gracia.
Det finns en valkand imednings och designbutik pa m 96 - en stor
harlig affár.
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Ga in pa Mecat de Santa Caterina. Det ar saluhallen med det boljande
taket med glaserade klinker. Dar inne pa Bar Joan fi1ms mycket gott att
ata.
Bakelseaffáren Bubó ligger i Born nara Santa Maria del Mar
katedralen.
Vilka goda bakelser- i julen 2013 kopte vi nio stycken olika- sajag
har provat en del och har min favorit.
Las boken Katedralen vid havet- det ar en spannande intressant bok
och hur man byggde Santa Maria del Mar.
Cavabaren som ligger pa Reine Christina 17 - har rod cava i fina glas.
Besoka den ombyggda saluhallen El Born Centre Cultural- dar kan
man se utgravningar pa hur den gamla staden sag ut- mycket
intressant och dessutom en mycket fin utstallning.
Tapasbaren pa Calle Baluard 56 harbara oppet en kvall i veckanfredag mellan 18.00-20.20 dar kan man ata blackfiskar, rakor och
kriiftor och musslor och bombas.
Pa samma gata m 38 ligger det basta bageriet Baluard Barceloneta.
Och det allra godaste kaffet dricker man pa PetitBar pa Carrer de
Judici 7.
Eftersom jag alskar choklad ocksa- inte bara fotboll och Barcelona sa
finns en chokladaffár VIOKÓ pa Joan de Borbó- aven om man bara
koper en pralin far man den i en liten ask.

