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BAR
CEL
ONA
MARCO POLO AUTORKA

Dorothea Massmann
Dorothea Massmann působí od devadesátých let jako
dopisovatelka ve Španělsku a píše hlavně pro rozhlasové
stanice. Na Barceloně má ráda mediteránní způsob života a mírné podnebí, bezpočet barů, kaváren a hostinců
a také excelentní katalánskou kuchyni. Velmi ráda chodí
nakupovat do nejhezčí barcelonské tržnice Boqueria.

31.5.2016 10:00:57

6

NAŠE NEJLEPŠÍ TIPY
Ze všch našich tipů zde
uvádíme 15 nejlepších

8

TO NEJLEPŠÍ Z ...

rr Skvělé zážitky zadarmo
rr Typická Barcelona
rr Nevadí, když prší
rr Odpočinek a relaxace

12

26

PAMĚTIHODNOSTI

58

JÍDLO A PITÍ

ÚVOD

Poznáváme Barcelonu

18

TRENDY
V Barceloně je stále co
objevovat

20

FAKTA, LIDÉ, NOVINKY
Co bychom měli vědět
o Barceloně

70
SYMBOLY
yz

Náš tip

h

Highlight

r r r r To nejlepší z…

a
g

4

28 Barri Gòtic
33 La Ribera
a Parc de la Ciutadella
36 Eixample
41 Raval a Rambla
45 Barceloneta a Starý přístav
46 Další čtvrti
49 V ostatních čtvrtích
56 V okolí Barcelony

Krásná vyhlídka
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s ohledem na
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NÁKUPY
Kam se vydat za nákupy

CENOVÉ KATEGORIE
HOTELY

CENOVÉ KATEGORIE
RESTAURACE

€€€ nad 200 eur
€€ 120–200 eur
€ do 120 eur

€€€ nad 40 eur
€€ 20–40 eur
€ do 20 eur

Ceny platí za jednu noc pro
2 osoby ve dvoulůžkovém
pokoji bez snídaně

Ceny platí za hlavní jídlo
s předkrmem, ale bez nápojů

Na obálce: Gaudího Parc Güell str. 54 | Na pláži uprostřed města str. 47
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Nejlepší
MARCO POLO
tipy
Ze všech našich tipů zde
uvádíme 15 nejlepších

yz Velkolepé středověké
kulisy
Náměstí Plaça del Rei tvoří spolu
s fascinující siluetou historického
královského paláce v zapadajícím
slunci velkolepou scenerii
→ strana 33

yz Pochutnávat si jako
staří mniši
V obchodě Caelum jsou k dostání
božsky lahodné pochoutky vyrobené ve španělských klášterech a prodávané v historických sklepeních
jako z jiného světa → strana 72

yz Malý, ale luxusní
Mezi regály s vínem sahajícími až do
stropu a naaranžovanými drahými
konzervami můžeme v baru Quimet
& Quimet okusit chutné katalánské
tapas → strana 62

yz Mimo čas a prostor
V klášteře Museu-Monestir Pedralbes s velkolepou původní křížovou
chodbou nás čeká setkání s gotickým stavitelským uměním v božsky
povznášejícím tichu (foto nahoře)
→ strana 53

yz Pod šikmými sloupy
Gaudího nedokončené mistrovské dílo statiky: Cripta de la Colonia Güell patří k nejodvážnějším
architektonickým projektům geniálního stavitele → strana 56

yz Katalánská svačinka
v tradičním lahůdkářství
Vydatné občerstvení složené z tapas,
uzenin a vín v krámku s koloniálním
zbožím La Pineda → strana 74

yz Zelené bludiště
Parc del Laberint je místem, kde můžeme podle chuti bloudit spletitými
cestičkami, mezi můstky, kašnami,
mramorovými chrámky a maličkými
jezírky → strana 53

yz Gin s tonikem
v sedmém nebi
Malý koktejlový bar Ultramarinos ve
čtvrti Raval si oblíbili nejen znalci.
Zdejší gin s tonikem je zkrátka fantastický! → strana 82
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yz Králík na česneku a stání
pro koně
V taverně Can Margarit dostaneme
katalánskou domácí stravu a zároveň na vlastní oči uvidíme, jak to
dříve vypadalo v koňských stájích
→ strana 61
yz Sklenka aperitivu
a fantastický výhled
Při relaxaci se sklenkou v ruce na
zahradní terase baru Mirabé nám
bude celé město ležet u nohou
→ strana 81
yz Méně je více
Nadčasově elegantní německý pavilon pro Světovou výstavu v roce
1929 od architekta Miese van der
Rohe byl zrekonstruován v původní
podobě → strana 103
yz Obývací pokoj s pultem
Pipa Club v pečlivě udržovaném britském stylu je vyhlášeným místem,
kde se večer setkávají kuřáci dýmek,
ale v oblibě ho mají i nekuřáci (foto
dole) → strana 81
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yz Kde panenky po stisknutí
knoflíku tančí
Při prohlídce originálního Muzea
panenek a historických hracích skříní Museu dels Autòmats na barcelonském vrchu Tibidabo nevycházejí malé i velké děti z nadšeného
údivu → strana 109
yz Od klasické moderny
po hyperrealismus
Tady objevíme architektonický klenot a zároveň vysoce zajímavou
uměleckou kolekci, která leží stranou pozornosti davu turistů: Museu
Europeu d’Art Modern (MEAM) vystavuje figurální umění 20. a 21. století
→ strana 34
yz Zvukové aparatury
a tančící počítače
Experimenty se supermoderními
tóny a zvuky, s uměním na internetu a s multimédii: International Festival of Advanced Music and
Multimedia Arts Sonar patří k nejvýznamnějším avantgardním festivalům na světě → strana 110
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TO NEJLEPŠÍ Z…
SKVĚLÉ ZÁŽITKY ZADARMO
Poznáváme Barcelonu a šetříme peněženku

ŠETŘÍME

rr Nejhezčí barcelonský hřbitov
V přepychových panteonech na jedné a ve strohých výklenkových hrobech na druhé straně se na hřbitově Cementiri de Montjuïc zrcadlí pestrá historie města – a navíc si odtud můžeme užívat fantastický výhled
na Barcelonu → strana 50
rr Hudba frekventantů mistrovských kurzů
Milovníci staré hudby, klasiky nebo jazzu si mohou většinou v aule zdarma poslechnout studenty a posluchače mistrovských kurzů Katalánské
vysoké hudební školy při talentových zkouškách v aule → strana 55
rr Picasso v neděli
Řada muzeí otvírá v neděli odpoledne od 15 hodin své brány návštěvníkům zdarma, mezi nimi Museu Picasso, nejnavštěvovanější muzeum
v Barceloně. Když se tam vydáme první neděli v měsíci, budeme mít
volný vstup do expozice po celý den → strana 55
rr Gregoriánské zpěvy
Do benediktinského kláštera Abadia de Montserrat, který se nachází
60 km od Barcelony, můžeme vejít úplně zdarmo. Mimořádný zážitek
nám navíc připraví gregoriánské zpěvy, které každý den v poledne zpívá chlapecký pěvecký sbor → strana 56
rr Na návštěvě v módním klubu
Komu se podaří dostat na správný seznam hostů, může se těšit na
návštěvu nejpopulárnějších klubů ve městě gratis. Zanesením
do seznamu hostů Shaz’ lze získat bezplatný přístup i do vyhlášeného klubu Shoko, který se nachází přímo na pláži
(foto vlevo) → strana 84
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rr Gratis do katedrály
Barcelonskou gotickou katedrálu prostě musíme vidět, ale přitom se dovnitř dostaneme i bez
placení vstupného. Když přijdeme dopoledne od
8 do 12.30 hodin, nebo pozdě odpoledne mezi
17.30 a 19 hodin, je návštěva katedrály zdarma
→ strana 29
r r r r Tyto body vyznačují v následujících kapitolách odkazy na To nejlepší z…
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TYPICKÁ BARCELONA

Co jinde nenajdeme

rr Gaudího chrám Boží
Nejznámější dominantou Barcelony je Sagrada Família (foto). Vejděme dovnitř a nechme na sebe působit gigantické sloupy a úchvatný interiér nedostavěného kostela, který teprve nedávno
papež vysvětil → strana 39
rr Zkamenělý obří plaz
Zvířecí kosti, masky, sloní nohy: v bizarním secesním obytném domě Casa Batlló, který stojí na přepychovém bulváru
Passeig de Gràcia, se proslulý katalánský
stavitel Antoni Gaudí inspiroval přírodou
→ strana 36

TYPICKÉ

rr Mediteránní životní styl
To pravé kouzlo středomořské metropole je nutné
zažít u kávy nebo u sklenky cavy na jednom z mnoha
náměstí. Zvláště příjemnou atmosférou vyniká v tomto směru Plaça de la Vila a Plaça de la Virreina ve čtvrti Gràcia → strana 47

rr Katalánsko-karibská hudba
Žhavá směsice flamenka, karibských rytmů a rocku, známá jako rumba catalana, je hudbou katalánských gitanos a v Barceloně právě teď
letí. Každý pátek a sobotu se v podniku La Rumbeta pořádají živá hudební vystoupení → strana 25, 84

rr Populární panoptikum
Na slavné třídě La Rambla je nejlepší se prostě ponořit do vřavy, mezi
turisty a návštěvníky divadel, zájemce o kulturu i prodavače kýčů, milovníky velké opery i obratné číšníky → strana 44
rr Barcelona skrytá v lahodných chuťovkách
Vydejme se po stopách kulinářských zvyklostí domácích obyvatel. Podle jejich vzoru si můžeme dopřávat tapas s rybami a plody moře
v rustikálním Baru Mundial, bohatý výběr čerstvých chuťovek ve známém baru Cerveceria Catalana, nebo podomácku vyrobené delikatesy v baru La Vinateria del Call → strana 60, 61
rr Obrovské lidské pyramidy
Při populární katalánské sportovní disciplíně castells mohou turisté
nejen přihlížet nácviku stavění pyramid z lidských těl, ale ti odvážní
se mohou do cvičení dokonce zapojit → strana 21, 111
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Pamětihodnosti
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PAMĚTIHODNOSTI VE ČTVRTI BARRI GÒTIC
1 Casa de l’Ardiaca
2 Catedral (katedrála)
3 Museu d’Història de la Ciutat

(Muzeum historie města)
4 Museu Frederic Marès

5 Palau de la Música

Catalana

Plaça del Pi

6 Palau Güell

10 Plaça Reial

7 Plaça de Sant Felip Neri

11 Plaça del Rei

8 Plaça de Sant Jaume

mořádně působivá je kupole z barevného skla vyklenutá směrem dovnitř uprostřed auditoria. Stropy, stěny a sloupy
jsou zdobeny ornamenty z květů a úponků, k nimž se přidružují dračí hlavy a jiné
skulptury. Neplatí zde žádné rezervace,
vstupenky je bezpodmínečně třeba koupit včas! Prohlídky denně 10–15.30 hodin
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pěší zóna
9 Plaça de Sant Josep Oriol/

každých 30 min., v srpnu 9–20 hodin |
vstupné 18 eur | C/ de Sant Pere Més Alt
| tel. 9 32 95 72 00 | www.palaumusica.
org | metro L1, L4: Urquinaona
6 PALAU GÜELL (122 B–C5) (f H10)
Tímto svým raným stavitelským dílem si
Antoni Gaudí vybudoval pověst jednoho
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Restaurace €€€
yz QUIMET & QUIMET
(133 F4) (f G10)
Tento tradiční podnik je sice velmi malý,
ale už po celé generace známý svými
chutnými katalánskými tapas, vybranými druhy vína a příjemnou rodinnou
atmosférou. So večer, Ne a v srpnu zavřeno | C/ del Poeta Cabanyes 25 | tel.
9 34 42 31 42 | metro L2, L3: Parallel
TRAVEL BAR (134 B3) (f H10)
Dostaveníčko pro turisty s nízkým rozpočtem. Kolem 20. hodiny se podává „eurodinner“: host si objedná nápoj a k němu
dostane yz hotové domácí jídlo za

1 euro. Denně | C/ de la Boqueria 27 |
www.travelbar.com | metro L3: Liceu
VELÓDROMO (128 A4) (f H7)
Populární kavárnu s bohémskou atmosférou ze třicátých let vede špičkový
kuchař Carles Abellán. Nabídka jednoduchých tapas. Denně | C/ Muntaner 213 |
metro L5: Hospital Clinic

RESTAURACE €€€
ALKIMIA (129 E5) (f K7)
Prvotřídní moderní katalánská kuchyně oceněná michelinskou hvězdičkou.

GURMÁNSKÉ RESTAURACE
ABAC h (125 F4) (f H3)
Tady vaří Jordi Cruz, nejmladší španělský šéfkuchař, oceněný dvěma michelinskými hvězdičkami. Jeho inovativní kreace jako sníh z telecího masa nebo
tatarský biftek z ústřic s fenyklem jsou
hotové umělecké výtvory. Elegantní stylová restaurace, celá v bílém, má výbornou polohu na úpatí vrchu Tibidabo. Patří k ní park a zimní zahrada. Menu od
135 eur | Ne a Po zavřeno | Av. Tibidabo 1
| tel. 9 33 19 66 00 | www.abacbarcelona.com | příměstská železnice FGC: Avinguda Tibidabo
Gaig (128 B6) (f H8)
Hvězdičku od Michelina získal i špičkový
kuchař Carles Gaig, který propojuje více
než stoletou rodinnou tradici s aktuálními trendy. Inovativní katalánská kuchyně, excelentní vinný lístek. Menu od 65
eur | Ne a Po zavřeno | C/ de Córcega
200 | v hotelu Cram | tel. 9 34 29 10 17 |
www.restaurantgaig.com | metro L2, L3,
L4: Passeig de Gràcia

62

Moments h (134 C1) (f J8)
Carme Ruscalledaová, což je jediná kuchařka na světě se šesti hvězdičkami od
Michelina, vyznává kreativní návrat ke
kořenům katalánské kuchyně. Stylovou
restauraci v hotelu Mandarin vede se
svým synem a šéfkuchařem Raülem Balamem – jedna michelinská hvězdička.
Menu 143 eur, polední menu (Út–Pá) 65
eur | Ne, Po a v srpnu zavřeno | Passeig
de Gràcia 38–40 | tel. 9 31 51 87 81 |
www.mandarinoriental.es | metro L2, L3,
L4: Passeig de Gràcia
Via Veneto (127 F3) (f G6)
Restaurace s klasickým dekorem je už
po léta cílem gurmánů ověnčeným cenami. Zdejší špičková kuchyně je pevně
zakotvena v katalánské tradici a stále se
rozvíjí a zdokonaluje. Michelinská hvězdička. Menu od 90 eur | So v poledne,
Ne a v srpnu zavřeno C/ de Ganduxer 10
| tel. 9 32 00 72 44 | www.via
venetorestaurant.com | autobus 6, 7, 33,
34, 67, 68: Av. Diagonal–Av. Sarrià

www.marcopolo-club.cz
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JÍDLO A PITÍ
Jordi Vila virtuózně ovládá hru s chutěmi a vzhledem pokrmů. Jednou z jeho
kreací je bílá rajská šťáva, pokapaná
olivovým olejem a posypaná opraženými kostičkami z tradičního rajčatového
chleba. Elegantně zařízený interiér. Také
polední menu. So v poledne, Ne, v srpnu
a o Velikonocích zavřeno | C/ de la Indústria 79 | tel. 9 32 07 61 15 | www.alkimia.
cat | metro L4, L5: Verdaguer
BOTAFUMEIRO (128 C4) (f J6)
V této restauraci se podávají různé tradiční galicijské speciality – je to kulinářský ráj především pro všechny milovníky
ryb a mušlí. Doporučujeme využít možnost objednat si ochutnávkové porce
u pultu. Denně | C/ Gran de Gràcia 81 |
tel. 9 32 18 42 30 | www.botafumeiro.es
| metro L3: Fontana

Abellán pracoval řadu let po boku legendárního Ferrana Adrià, což se projevuje
na jeho vynalézavých kreacích tapas. Restaurace je nositelem hvězdičky od Michelina. Ne a Po zavřeno | C/ del Comerç
24 | tel. 9 33 19 21 02 | www.projectes24.
com | metro L4: Jaume I
yz DISFRUTAR (128 A5) (f G7)
Pro gurmány, kteří mají rádi experimenty a nevšední zážitky: tři mladí šéfkuchaři
– Mateu Casañas, Oriol Castro a Eduard

CAL PEP h (123 E5) (f J10)
V tomto většinou plném podniku se
u pultu podávají ryby, plody moře a více
než 70 různých druhů tapas. Všechno se
připravuje z čerstvých surovin před očima
hostů. V tradiční restauraci nacházející se
v zadní místnosti je nutné si rezervovat
místo předem. Po v poledne, So večer,
Ne a v srpnu zavřeno | Plaça de les Olles
8 | tel. 9 33 10 79 61 | www.calpep.com |
metro L4: Barceloneta
CASA LEOPOLDO (122 B4) (f H10)
Tato restaurace v historickém centru
města je vyhlášená už od časů barcelonské Světové výstavy v roce 1929. Interiér
je útulně rustikální a na jídelním lístku
nabídka tradičních katalánských pokrmů.
Ne večer a Po zavřeno | C/ de Sant Rafael
24 | tel. 9 34 41 30 14 | www.casaleopoldo.com | metro L3: Parallel
COMERÇ 24 (123 F4) (f K10)
Vynikající restaurace pro milovníky
avantgardních lahůdek. Šéfkuchař Carles
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Quimet & Quimet:
malý bar, skvělé tapas

Xatruch – ovládají avantgardní kulinářské umění na nejvyšší úrovni. Vyučili se
u špičkového kuchaře Ferrana Adrià ve
světoznámé restauraci El Bulli. Hosté
si mohou sestavit vlastní menu – např.
s červenou řepou v podobě pěny vysušené mražením – nebo u pultu ochutnat
různé malé porce. Místa raději rezervovat online. Út–So 13–15 a 20–22 hodin |
C/ de Villarroel 163 | tel. 9 33 48 68 96 |
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VÝLETY ZA ZÁŽITKY

A
B













SEZNAMME SE
S BARCELONOU
START: 1 Plaça del Rei
21 Boadas
CÍL:
Trasa:
 6 km

1 den
čistá doba jízdy a chůze
3 hodiny

POZOR: Za prohlídku 3 katedrály se od 12.30 hodin platí vstupné
(7 eur), předtím je návštěva tohoto dómu zdarma.
Vstupenky do kostela 15 Sagrada Família a do domu 18 Casa Batlló si
musíme rezervovat předem, abychom se vyhnuli čekání!
Pozor na kapesní zloděje!

Pohádkový park, obří kostel a labyrinty gotických uliček: tato trasa vede k nejdůležitějším pamětihodnostem v Barceloně a umožňuje nám ponořit se do pulzujícího rytmu této středomořské metropole.

96

Snímek: Tržnice Mercat de Sant Josep/La Boqueria
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Města mají mnoho tváří. Pokud máme pár volných dní a toužíme objevit
nejrůznější podoby Barcelony se všemi jejími zvláštnostmi, pokud budeme chtít
opustit vyšlapané cesty nebo se vypravit do zelených oáz, vybraných restaurací
a za typickými aktivitami obyvatel tohoto města, pokud bychom rádi na vlastní
oči spatřili historií opředená místa a okusili atmosféru, která k Barceloně
neodmyslitelně patří, pak pro nás mohou být následující výlety za zážitky skvělou
inspirací. Připravme se tedy na cestu a vydejme se po stopách autorů cestovních
průvodců MARCO POLO.
Trasa začíná na 1 Plaça del Rei → strana 33. Náměstí s královským palácem, pozoruhodnou středověkou strážní věží a s budovou 2 Museu d‘Història de
la Ciutat → strana 30 je mistrovskou ukázkou gotického
stavitelství. Okny muzea sahajícími až na zem se můžeme
cestou kolem podívat na barcelonské ruiny z doby římské.
Z náměstí Plaça del Rei půjdeme dále po ulici Carrer dels
Comtes k náměstí Plaça de Sant Iu. Prohlédneme si okouzlující středověké patio, které je vlastně součástí královského paláce, v němž je dnes umístěno Museu Frederic Marès

I
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3 katedrála
4 Plaça de Sant
Felip Neri
5 El Call
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→ strana 30. Naproti této budově spatříme boční loď 3
katedrály → strana 29. V impozantním katedrálním chrámu nás uchvátí zejména překrásné chórové lavice a skvostná křížová chodba.
Zajdeme na idylické náměstí uprostřed Gotické
čtvrti 4 Plaça de Sant Felip Neri → strana 32
a pak se odebereme do židovské čtvrti 5 El Call. Půjdeme
dál úzkými gotickými uličkami Sant Server a Sant Domènec del Call, v uličce Marlet pak narazíme na historickou
barcelonskou synagogu obklopenou středověkou zástavbou. Z ulice Carrer del Call odbočíme doprava do uličky
Banys Nous, v níž si prohlédneme půvabné malé obchůdky

M

www.marcopolo-club.cz
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výlety za zážitky
a kavárny. Po několika dalších minutách chůze odbočíme
doleva do postranní uličky Carrer de l’Ave Maria a projdeme se procházkou po dvojici malebných náměstí 6 Plaça
de Sant Josep Oriol/Plaça del Pi → strana 33. Krátce nato
mineme kostel Santa María del Pi a projdeme ulici Carrer
Cardenal Casañas. Potom už na nás čeká slavná barcelonská promenáda 7 La Rambla → strana 44.
Když jsme si prohlédli barcelonskou operu Gran
Teatre del Liceu, můžeme si dopřát občerstvení
v přitažlivé secesní cukrárně 8 Pastelería Escribà → strana 74. Potom projdeme módní čtvrtí 9 Raval → strana 41
s mnoha hojně navštěvovanými obchody, zábavními podniky a lounge bary. Ze třídy Rambla odbočíme do ulice
Hospital, kde se po pravé straně nachází areál gotického
špitálu 10 Antic Hospital de la Santa Creu → strana 42
s romantickým nádvořím, které láká k odpočinku pod pomerančovníky.

Q

Z nádvoří vyjdeme na druhou stranu, do ulice
Carrer del Carme. Další ulice Carrer del Doctor Dou
vede k budově 11 Museu d’Art Contemporani → strana 43
s postmoderní fasádou. V impozantní skleněné konstrukci v patiu sousedního komplexu 12 Centre de Cultura Contemporània → strana 42 se zrcadlí tvary barcelonské Gotické čtvrti. A to už je nejvyšší čas na oběd. Přes ulici Carrer
Elisabets dojdeme zpátky na třídu Rambla a vydáme se
po této promenádě směrem dolů k přístavu a k tržnici 13
Mercat de Sant Josep → strana 74. V proslulé tržnici můžeme navštívit El Quim de la Boqueria (stánek 584 | Ne/Po
zavřeno | €€), kde panuje neustále velmi rušná atmosféra. Za návštěvu rozhodně stojí také Kiosko Universal (stánek 691 | Ne zavřeno| €€).

U

Potom se vydáme metrem do 14 parku Güell
→ strana 54. Z fantastického parku Antoniho Gaudího se nám otevře panoramatický výhled na Barcelonu.
Ještě jednou nastoupíme do metra a dojedeme ke světoznámému Gaudího kostelu 15 Sagrada Família → strana 39. Tato barcelonská dominanta by v našem programu
neměla chybět. Zvláštní pozornost vyvolává východní průčelí dokončené ještě Gaudím a velkolepý interiér gigantické chrámové lodi s mohutnými sloupy. Kdo dostal mezitím
chuť na kávu, může navštívit 16 Gaudí Bakery (C/ de Sardenya 298). Jen pár kroků od západního průčelí kostela si můžeme vybrat z nabídky domácích koláčů, mufinů a panini.

]
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JEN TO NE!
Čemu bychom se v Barceloně měli raději vyhnout

JEZDIT PO BARCELONĚ
AUTEM
Auto bychom měli nejlépe nechat
doma (nebo alespoň v garáži). Silniční
síť je sice dobrá, ale ve špičce přesto
nestačí. V centru je málo míst k parkování, parkovací domy jsou drahé a ještě dražší je pokuta za nesprávné parkování. V žádném případě bychom
neměli nechávat ve voze cenné věci.
A pokud někdo na ulici signalizuje, že
s naším autem není něco v pořádku,
nesmíme zastavit. Ve střehu musíme
být i na červené. Jeden člověk odvede
naši pozornost a druhý bleskurychle
ukradne něco ze zadních sedadel nebo
sáhne po kabelce vpředu. Ve voze nesmí být nic na očích. Je třeba zkontrolovat, zda jsou zavřená zadní okénka
a všechny dveře nejlépe zamknout.
V žádném případě nevystupovat. Tento druh přepadení se v poslední době
enormně rozšířil. Pokud bychom ztratili klíč od auta, měli bychom raději vyměnit zámek, protože bandy zlodějů
aut operují mezinárodně.

KOUŘIT
Kouření je zakázáno ve všech veřejných
institucích, restauracích, barech a klubech. Kouřit je dovoleno pouze přede
dveřmi nebo na terasách.

PODCEŇOVAT KAPESNÍ
ZLODĚJE NEBO LUPIČE
Kdo se dnes pohybuje po Barceloně,
musí být bohužel trvale ve střehu, protože mimořádně vzrostl počet přepadení a kapesních krádeží. Zejména pro

ženy platí, že nemají nosit peníze a platební karty v kabelce, nýbrž na neviditelném místě na těle (osobní doklady
nejlépe ve fotokopii!). Zvláště ve Starém Městě musí návštěvníci ve dne trvale počítat s možností drobné kriminality. Zloději pracují většinou ve dvou:
jeden odvádí pozornost, druhý strhne
kabelku z ramene nebo náhrdelník
z krku. V noci rozhodně není radno chodit tmavými středověkými uličkami.
Dokonce je lepší vyhýbat se v tuto dobu
i metru. Turisté se poznají podle toho,
že drží v ruce průvodce, a tak ho raději
nechme v kabelce.

VYDAT SE DO MĚSTA
V PLÁŽOVÉM OBLEČENÍ
V Katalánii nepatří k dobrému tónu
prohlížet si kostel v krátkých kalhotách
nebo s obnaženým břichem. V poslední době nejsou výjimkou peněžní pokuty. I v restauracích, barech nebo v hotelových halách jsou turisté v pantoflích,
šortkách a ponožkách v lepším případě
zdrojem posměchu. A kapesní zloději
hned vědí, že jde o turisty.

SEDNOUT NA LEP
PODVODNÍKŮM
Když k nám někdo přijde s lákavou nabídkou, raději ruce pryč, může to dopadnout jen špatně. Především kolem
ulice Rambla působí organizované gangy. Nenechme se nalákat do „levných“
obchodů, kvalita všude něco stojí.
Z údajně typických suvenýrů se často
vyklube zboží „made in China“ a z nefalšované flamenkové show předražená podívaná pro turisty.
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