
Dag 3: Barcelona 
 

Vandaag leidde onze Cruise ons naar Barcelona waar we een hele dag hebben 

gebleven. We begonnen onze dag met een zeer uitgebreid ontbijt buffet met allerlei 

lekkernijen. Na het ontbijt was het tijd om ons klaar te maken voor de zeer actieve en 

pittige dag. Barcelona te voet bezoeken leek ons veel te zwaar, daarom dat meneer 

Verhavert en Hoste voor ons fietsen hadden geregeld. Eerst was het wat meer fietsen 

en door Barcelona rijden om zo de stad al wat te bekijken maar daarna kwamen er 

meer en meer gidsingen van leerlingen na elkaar. Hierdoor steeg de druk ook een 

beetje omdat we op het einde in tijdsnood kwamen. (nvdr: we waren 8 min. later dan 

voorzien aan de Cruiseterminal, na een programma van 9u30 tot 18u30 met een 

fietstocht van 20km en 25 gidsbeurten, oa door het drukke centrum en langs alle 

toeristische bezienswaardigheden...Lijkt ons toch een vrij strak plan?) 

 

Onze eerste stop was in Las Arenas wat vroeger een stierenarena was. Nu is het een 

shopping center en boven op het gebouw heb je een zeer mooi uitzicht op Barcelona. 

Zelf kregen we een beetje tijd vrij. Na een stevige klim met de fiets, kwamen we uit 

op één van de prachtwerken van Antoni Gaudi namelijk Park Guelle. Het is een 

recreatiepark waar er veel kunstwerken staan van Art Nouveau of het Spaans 

Modernismo. Verdere bezienswaardigeheden die we die dag deden waren 

grotendeels van Gaudi. (nvdr: 7 van de 25). Dit maakt onze excursie van Barcelona 

wonderbaarlijk. Dan gingen we naar toch wel het meesterwerk van Barcelona ‘La 

Sagrada Familia’. Opmerkelijk is dat de bouw meer dan honderd jaar is gestart en dat 

het nog altijd niet is afgewerkt. De volledige afwerking zal voor 2026 zijn.  



 

Dan was de tijd aangekomen om nog een paar andere bouwwerken te bekijken van 

Gaudi. Daarna zijn we naar La Rambla gefiets. Dit is één van de bekendste 

winkelstraten van de wereld. Hier situeert zich ook het bekende ‘Boqueria’. Het is 

een overdekte markt waar je lokale producten en tapas kunt eten. Sinds dan 

volgenden de gidsingen zich kort op elkaar. (nvdr. Sta Maria del Pi, Plaça Reial, 

Cathedral Seu, Plaça del Rei, Sta Maria del Mar, Parcque Ciutadella, Port Olympic, 

Peix d’ Oro, Rambla del Mar, Mare Nostrum,   …) 

We sloten af met een bezoek aan het strand Barcelonetta en de jachthaven van 

Barcelona. Bij de haven stond er een standbeeld van Christoffel Columbus. Hij heeft 

een heel groot aandeel gehad in het rijkdom van het toemalige koningspaar. 



 
We moesten even een tempo hoger zetten om op tijd op de Cruise te zijn. Na de 

Douane te passeren was er tijd voor een welverdiende rust, maaltijd en alles wat 

maar leuk kan zijn. Morgen staat ons Palma de Mallorca te wachten! 
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