Wandelroute Barri Gotic
 Loop van het metrostation Liceu via de
Rambla (richting Plaça de Catalunya) naar
Mercat de la Boqueria. Deze grootste
versmarkt van Spanje ligt na 100 meter aan je
linkerkant. Kijk naar of geniet van de vele
verse producten op de markt.

 Ga weer terug naar de Rambla, steek deze
over en loop 100 meter verder (richting Plaça
de Catalunya). Sla nu rechtsaf richting Carrer
de la Portaferrissa. Na 500 meter kom je uit op
Plaça Nova. Hier begint de wandeling door de
Barri Gotic, oftewel de Gotische wijk. Dit is het
oude centrum van de stad waar je veel
gebouwen aantreft uit de Middeleeuwen,
overblijfselen van Romeinse muren, smalle
straatjes en gotische kerken.

 Wandel vanaf het plein (op donderdag is
hier altijd een antiekmarkt) – kijkend naar de
kathedraal rechts – tussen de twee halfronde
torens door naar Carrer del Bisbe. De twee
torens zijn resten van Barcelona’s Romeinse
stadsmuur. Neem daarna de eerste straat
rechts, de Carrer de Montjuic del Bisbe. Onder
de poort door bereik je Plaça de Sant Felip
Neri (herkenbaar aan de fontein midden op
het plein).

 Verlaat het plein via Carrer de Sant Felip
Neri. Sla rechts de Carrer de Sant Sever in en
daal af over de Baixada de Santa Eulalia. Bij
het bereiken van de Carrer de Banys Nous ziet
u in de muur voor je een tegelmozaïek.

 Sla linksaf en volg de Carrer de Banys
Nous. Na 100 meter sla je linksaf de Carrer del
Call in. Je bevindt je nu in het het hart van de
middeleeuwse joodse wijk, de Call. Sla meteen
weer linksaf de Carrer de l’Arc de Sant Ramon
in, daarna de eerste rechts, de Carrer de
Marlet. Hier is onlangs een 14e eeuwse
Synagoge opgegraven.

 Sla op de kruising met de zeer
schildersachtige Carrer de Sant Domènec del
Call rechtsaf en vervolgens de tweede weg
rechts, de Carrer de Ferran in. De tweede
straat links is de Carrer d’Avinyó, vroeger een
straat voor prostituees, tegenwoordig een
respectabele straat. Na 200 meter maken we
een ommetje naar rechts naar het Plaça
George Orwell.

 Loop vervolgens weer door naar Carrer
d’Avinyó. Deze straat loop je helemaal af tot
aan de Eglésia de la Mercè. Het enorme beeld
van Maria boven op de kerk kun je niet
missen; na iedere overwinning komen Barcaspelers haar hier bedanken. Volg links de

Carrer Ample tot aan het kruispunt en sla links
de Carrer del Regomir in. Na 200 meter bereik
je een pleintje.

 Op het pleintje sla je rechtsaf de Carrer del
Cometa en vervolgens links de met
indrukwekkende stenen gebouwen
omzoomde Carrer de Lleidó in. Hierna kom je
op een plein met de kerk Sants Just i Pastor.
Loop links door de Carrer d’Hercules, sla
rechts de Carrer d’Arlet in en vervolgens
opnieuw linksaf naar het Plaça de Sant Jaume.
Op dit plein staan tegenover elkaar het
gebouw van het linkse stadsbestuur
(Ajuntament), het andere gebouw is het
hoofdkwartier van de Catalaanse regering
(Palau de la Generalitat).

 Volg de steile Carrer dels Paradis die aan
het einde een scherpe bocht naar rechts
maakt. Op nr.10 zie je de ingang van het
Centre Excursionista de Cataluna, waar vier
zuilen als restant van de tempel van Augustus
staan. Na de bocht kom je uit in de Carrer de
la Pietat, waar je de achterkant van de
kathedraal ziet. Volg de Carrer de la Pietat
verder, sla rechts de Carrer Veguer in en
opnieuw links naar het Plaça de l’Angel. Hier
ligt ook metrostation Jaume 1.

Wandelroute Barri Gotic
Afstand 2,8 kilometer

