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Barcelona er fuld af charmerende kontraster og farverigt liv. Gå op opdagelse på i sidegaderne og find en lille
lokal café, innovative tapas og moderne katalansk mad. Udforsk de stille middelaldergader i Born, det lokale
katalanske driverliv i Gràcia og kunstscenen i det kosmopolitiske Raval. Og find overraskende stille steder i

byen, skønne madmarkeder og solrige pladser. Anbefalingerne er opdelt i fire kategorier: 

- Ud over det sædvanlige: Fantastiske små steder at udforske
- På bordet: Lækre spiser og godbidder

- Hold en pause: Stille hjørner og grønne steder
- For dit helbred: Fra Cava til kaffe

Sammen med de 40 anbefalinger er der et overskueligt designet bykort, der gør det let at navigere i byen, og
en kort introduktion til hvert af de tre udvalgte kvarterer. Det er alt, hvad du har brug for, hvis du vil udforske

Barcelonas små vindundere inden for mad, design og lokalt liv. Oplev Barcelona med en insider!
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