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A Ciudad Condal como também é conhecida Barcelona é a capital da autônoma co-
munidade de Catalunha e a segunda maior cidade da Espanha. Entre suas principais 
atividades estão: comércio, indústria, finanças e, claro, o turismo! A vida cultural dessa 
cidade é capaz de agradar os turistas de todos os lugares do mundo.   
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Por ser uma metrópole, hospedagem é o que não falta por aqui. Se você vai 
visitar Barcelona com os amigos ou com a família e quer um espaço aconchegante 
gastando pouco procure um apartamento na agencia online DailyFlats. Já o Hostal  
Barcelona City North, em Sarriá-Sant Gervasi, tem acomodações ideais para viajantes 
aventureiros que passam a maior parte do tempo explorando Barcelona. No Cocoon 
Barcelona você aluga os quartos de acordo com as suas necessidades: grande, 
pequeno, com piscina, enfim, vários tipos. Perto das ruas comerciais cheias de 
restaurantes e supermercados no bairro de Gracia fica o Aparthotel Silver que conta 
com um ótimo serviço para atender seus hóspedes. Mas se você quer um pouco mais 
de requinte com direito a um relaxante spa, o Mandarin Oriental é o seu lugar.  

ONDE FICAR 

Acima: DailyFlats Sagrada Família LUX (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Mandarin Oriental - Entrada (foto de divulgação) 
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HOTÉIS 
 
Aparthotel Silver 
www.hotelsilver.com
+34 932 189 100 

Cocoon Barcelona
www.cocoonbarcelona.com
+34 935 005 058

DailyFlats 
www.dailyflats.com 
+34 934 355 577       
 
Hostal Barcelona City North
www.barcelonacitycentre.com
+34 653 900 039

Mandarin Oriental 
www.mandarinoriental.com 
/barcelona 
+34 931 518 888 
       

O American Express GlobalTravel Card é emitido pela American Express Travel Related Services Company, Inc. Constituída com responsabilidade limitada em Nova York, EUA. ® Marca comercial registrada da American Express Company. A 
American Express não é responsável por atualizações após a data de publicação deste material (01 de novembro de 2012). Informações contidas neste guia são fornecidas pelo Grupo Companhia, empresa de comunicação focada no segmento do turis- 
mo com mais de 10 anos de atuação e responsável pelo programa Companhia de Viagem apresentado por Marcio Moraes. Verifique diretamente com o prestador de serviço listado neste guia sua política de venda, trocas, reservas, contratações, 
devoluções e cancelamentos. A American Express não se responsabiliza pelos custos cobrados por prestadores de serviços terceiros listados neste material. Verifique diretamente com o estabelecimento se os cartões American Express são aceitos.



Provar a culinária de um lugar é sempre uma das melhores coisas que podemos 
fazer em uma viagem. Na Rua Jovellanos, o restaurante L’Oliva garante deliciosos 
pratos típicos como o de linguiça catalana com feijão branco por preços justos. 
Pequeno, simpático e com um menu que deixa o local disputadíssimo, assim é o 
Cata 1.81. Você fica satisfeito tanto pelo atendimento quanto pelos deliciosos 
pratos e a famosa carta de vinhos, a especialidade da casa. No quesito aperitivos 
o TapaÇ24 é um dos queridinhos de Barcelona, e agrada também nos preços e no 
ambiente. Mas se você é fã de sanduíches, o Bar Fidel é o seu lugar! O menu 
conta com mais de 60 tipos, fora as saladas igualmente magníficas. Uma vista 
incrível para o mar e pratos de dar água na boca é a combinação perfeita que o  
Can Majó oferece aos seus clientes. Os frutos do mar são os eleitos dos turistas.  

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Bar Fidel
www.bar-fidel.com 
+34 933 177 104   
 
Can Majó 
www.canmajo.es 
+93 221 545 593

Cata 1.81 
www.cata181.com
+34 933 236 818              

L’Oliva
www.restaurantloliva.es
+34 934 464 218        
 
TapaÇ24
http://carlosabellan.com/tapac24
+34 934 880 977  

Acima: Bar Fidel (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Bar Fidel - paellafidel (foto de divulgação) 
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A vida noturna de Barcelona tem bastante agito para render boas histórias para contar 
aos amigos na volta, principalmente porque lá tudo se faz bem tarde. No Magic Club 
pessoas que gostam da vibe dos anos 80 se divertem muito nas duas pistas do local. 
E que tal juntar a curtição da noite com a beleza da praia La Barceloneta? O CDLC 
une bar, restaurante e pista de dança com a incrível vista para o mar. Outro lugar para 
curtir perto da praia é o Shoko Club, um restaurante que à noite se transforma em 
uma balada bem popular entre moradores e turistas. O ambiente é sempre regado 
a muita música com DJ’s de primeira. Mas deixando a vida noturna um pouco de 
lado e entrando na área cultural de Barcelona, a Sagrada Família desenhada por 
Antoni Gaudí sempre deixa as pessoas que a visitam impressionadas por sua beleza 
e magnitude. Para apreciar mais obras do modernista catalão, encare um passeio 
no Parque Güell. Construído entre 1900 e 1914, teve sua inauguração apenas em 
1922 e hoje também é considerado patrimônio da UNESCO (1984).

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
CDLC
www.cdlcbarcelona.coma
+34 932 240 470 

Magic Club  
www.magic-club.net
+34 933 107 267
       
Parque Güell
www.parkguell.es
+34 932 130 488 

Sagrada Familia  
www.sagradafamilia.cat
+34 932 073 031 
 
Shoko Club 
www.shoko.biz
+34 932 259 200 

Acima: Shoko Club Barcelona (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Parque Güell (foto de divulgação) 
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Barcelona tem tudo a ver com uma das partes mais divertidas da viagem: as compras! 
A Dway oferece os melhores itens para decoração e presentes. Os “regalos” são 
bem úteis e originais. E que tal comprar livros para matar o tempo entre um passeio  
e outro? A Libreria Catalònia conta com vários títulos em sua loja moderna. Os 
vestidos e roupas da loja Érase uma Vez encantam pelo charme e pelo clima de 
contos de fada que já começa no nome da marca. Mas nada melhor que um outlet! 
A Heron City conta com várias lojas de segmentos diferenciados para todo mundo 
conseguir comprar algo que agrade. E apesar de não ser uma outlet, a Primark 
tem os preços lá embaixo e roupas lindas para alegria dos clientes! 

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Dway
www.dway.es 
+34 933 197 283 
 
Érase Una Vez 
www.eraseunavez.info 
+34 697 805 409

Heron City  
www.heroncitybarcelona.com 
+34 932 765 070 

Libreria Catalònia
www.llibreriacatalonia.cat 
+34 934 813 310    
 
Primark 
www.primark.es 
+34 933 562 572
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Acima: Libreria Catalònia (flickr) | Canto Inferior Esquerdo: Libreria Catalònia - Entrada (flickr) 
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Depois de uma maratona de baladas, bares, restaurantes e compras você precisa 
de um descanso em Barcelona. E nada melhor do que as praias do lugar para  
te proporcionar um merecido relax. A Nova Icária é pequena, sossegada e ótima 
para apreciar a vista e não se preocupar com nada. Já a Bogatell é cheia de gente 
malhada e jovem, ideal para se divertir com um bom jogo de vôlei. Mas o que toda 
família ama é o L’Aquarium Barcelona que conta com vários animais marinhos que 
divertem desde crianças até adultos. E claro que os museus não podem ficar de fora 
da rota de qualquer viajante. O museu do futebol Del Barça é um dos melhores  
do mundo e conta um pouco da história do icônico time que já teve o brasileiro 
Ronaldinho Gaúcho no elenco. O museu Fundação Miró tem um ótimo astral e 
obras bem interessantes do pintor/escultor catalão. Mas se você quer descobrir qual  
é a relação entre o artista Pablo Picasso e a cidade, não pode deixar de visitar o  
seu museu permanente com quase quatro mil obras.   

RECREAÇÃO

Fundação Miró   
www.fundaciomiro-bcn.org 
+34 934 439 470  
 
L’Aquarium Barcelona  
www.aquariumbcn.com 
+34 932 217 474  
 
Museu Del Barça   
www.fcbarcelona.es 
+34 934 963 600 
 
Museu Picasso de Barcelona 
www.museupicasso.bcn.es 
+34 932 563 000 
 
Praia Nova Icária e Bogatell 
Localizadas perto  
do Porto Olímpico 
  

ONDE RELAXAR

Acima: L’Aquarium Barcelona (Foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo: Praia Nova Icária (Érika Gimenes) 
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