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Tillbaka till Barcelona. Denna gång tillsammans med ett älskat barnbarn på 7 år. 
Andra krav och önskemål ställs än när vi reser som ensamma vuxna. Tempot  
sänks, att saker får ta tid. I gengäld får vi se och observera saker som vi annars 
kanske bara hastar förbi. Att inte gapa över för mycket är viktigt.

Den här reseberättelsen är en komplettering till den tidigare och med en del 
reflektioner, inte minst ur perspektivet att resa med mindre barn.

Ficktjuvad
Det varnas för fickstölder överallt i storstäder och inte minst i Barcelona. Nu hände 
det även mig. Vi hade tagit flygbussen in till Barcelona, gick av vid Pl. Espanya för 
att ta tunnelbanan ner till La Rambla och vårt hotell. Lång väg ner i tunnelbanan 
innan vi kom fram till biljettautomaten. Kolla in hur man köper en 10-resors biljett. 
Handla och passera spärren. Där upptäckte jag att plånboken var borta. Jag vet att 
jag drog igen blixtlåset i jackfickan efter jag tagit fram den 10 euro-sedeln som 
biljetten kostade. Märkte inte ett dugg att jag blev rånad.
Efteråt inser vi att vi är rena reklampelarna (som alla andra turister) för ficktjuvar. 
Resväskor, ryggsäckar, går av flygbussen. Naturligtvis måste vi stanna vid 
biljettautomaten där det är fullt med folk och ta fram plånboken och det noteras var vi 
stoppar ner den. Självklart skall man se till att ha några sedlar löst i fickan för 
småinköp och gömma plånboken så bra som möjligt.



Att vi dessutom, för ovanlighetens skull, inte hade fördelat kontanterna mellan oss 
gjorde saken inte bättre. Tack och lov har jag ett spärrnummer uppskrivet i 
mobilens kontaktregister, så det var snabbt gjort att få kort och ID-handlingar 
spärrade.

På polisstationen satt vi fem par inom den halvtimmen vi var där för att göra 
stöldanmälan. I Barcelona är det tyvärr extremt gott om ficktjuvar och berättelserna 
vi mött efter vår upplevelse är många. Att det dessutom tar en massa tid, pengar 
och energi att ersätta stulna kort, bensinkort,…, ID-handlingar, körkort etc. gör det 
till en påminnelse ett bra tag framöver.

•Några råd:
•Ta bara det nödvändigaste med dig i plånboken på resan.
•Fördela reskassan mellan er.
•Använd hotellets kassaskåp/säkerhetsskåp (om det finns).
•Ha några kontantsedlar löst i fickan.
•Ha telefonnummer uppskrivet i mobilen och på ett separat papper 
•(i resväska/ryggsäck/…) till banken/spärrtjänst/försäkringsbolag.
•Häng kameran diagonalt över kroppen.
•Förse barnet med telefonnummer till er själva. 

La Rambla – även här gott om ficktjuvar



Hotell
Den här gången bodde vi riktigt 
centralt och med gångavstånd till 
nästan allt vi hade planerat in. 
www.hotel-barcelonahouse.com
på C/Esudellers 19, en tvärgata 
från La Rambla, ganska långt 
ner. Bra och fräscht, enkel 
hotellfrukost. Välj gärna ett rum 
mot innergården – de smala 
gatorna förstärker ljudet och det 
var liv långt in på småtimmarna.

Utsikt från hotellrummets balkong – rakt ner

La Rambla
Den 1200 meter långa paradgatan med sin 
trängsel, sitt uteliv, sina gatuartister och 
gatuförsäljare samt alla marknadsstånd är 
givet besöksmål, oavsett ålder. Men det 
gäller att hålla koll på barn. Här är oftast en 
enorm trängsel och försvinna går på ett 
ögonblick.

Gatan mynnar längst upp ut i ett stort torg. 
Pl. Catalunya. Här ligger dels det stora 
varuhuset, dels är det huvudstationen för 
hop on-hopp off bussarna. Ett bra sätt att se 
en stor del av staden.

Akvariet
Ett av barnbarnets stora önskemål var att besöka akvariet, världens största 
akvarium med inriktning på Medelhavets djur och växtliv. Akvariet ligger vid 
hamnen i slutet av La Rambla. Vi promenerade dit från hotellet, ca 30 min för en 
sjuårings ben. Biljetter hade vi köpt på nätet via deras hemsida och printat ut. Bara 
att gå direkt till entrén och bli insläppta. 

En av alla karikatyrtecknare efter La Rambla



Akvariet är jättestort och har flera våningar. I bottenvåningen promenerade vi mellan en 
massa stora (som hela rum) och små akvarier med olika fiskar, skaldjur, växter och annat.

Till slut kommer vi fram till ett enormt runt akvarium, ca 80 meter i diameter. Vi fick stå på
ett rullband som sakta tog oss runt och det var bara att kliva av och stå på golvet när vi 
ville kolla in något extra. Stora hajar, roccor och en massa andra fiskar. Helhäftigt.

Någon trappa upp fanns ännu fler 
akvarier, ödlor, pingviner mm. Här 
var det mer uppbyggt för att lära sig 
saker. En U-båt för undersökning av 
havet fanns också att gå in i.

Restaurangen hade torftigt utbud 
med höga priser, men det finns ett 
stort matsäcksrum/altan. Att köpa 
med sig något rekommenderas.

Trevlig shop.

Sammantaget ett trevligt besöksmål 
som tar flera timmar.



Stranden
Barnbarnets andra önskemål var att 
bada i havet. Från hotellet till 
badstranden var det knappt en timmes 
promenad, med en sjuårings ben. 
Stranden är jättelång och vi gick till det 
närmaste stället. Du kan åka hop on –
hop off bussar eller ta metro som 
alternativ om du vill komma längre 
bort. Längs stranden går en 
strandpromenad. Gott om 
restauranger. Stark sol.

Mellan stranden och staden ligger ett 
område som heter La Barceloneta
som tidigare var ett ”slumområde”. Det 
snyggades upp till OS. Idag ett trevligt 
område med genuin känsla. På vägen 
hem åt vi tapas på en taverna, under 
platanernas skyddande lövhimmel. 
Gott och trevligt.



Park Güell
Ett av arkitektens Antoni Gaudis verk. 
En fantasifull park som passa både 
stora som små. Parken är rejält 
kuperad. Det är ingen entréavgift till 
parken, däremot till den del som Gaudi
har skapat mest i. Ca 8 euro/person.

I palmerna upptäckte vi att papegojor 
hade bon. De flög blixtsnabbt in och 
ut. En grupp flamencodansare hade 
uppvisning. Häftigt. Här kan alla barn 
med spring i benen få sitt lystmäte.

Parken ligger i den nordvästra delen 
av Barcelona. Hop on – hop off
bussarna har en station i närheten. 
Annars ta metron till station 
Vallcarca och gå gatan nedför. Det 
är skyltat till parken. Observera att 
det plötsligt skall svängas in på en 
tvärgata till vänster. Där väntar en 
gigantisk lång rulltrappa upp till 
parken.



el Gòtic
Den äldsta delen av Barcelona. Smala 
gator, trånga gränder. Restauranger, 
hantverkare, frisörer, klubbar, barer …
allt verkar finnas här. Och det är himla 
mysigt att vandra här.

Vi satt en varm eftermiddag på trappan 
utanför katedralen och njöt av folklivet 
som passerade revy. Gatuartister, 
musiker, massor av fotograferande 
turister, bröllopspar,….



FC Barcelona
Det går inte att undvika att fotbollen och FC 
Barcelona är stort. En kväll när vi var där så
spelade Barca semifinal i Europacupen  mot 
Bayern Munchen. Vilket supporterliv det var på
stan för att inte tala om livet på gatorna när 
matchen var över och Barca hade vunnit.

Villka pengar det handlar om! Priserna på biljetter 
eller souvenirer är saftigt höga. 

Maten
Att äta är en stor del av (kultur)upplevelsen. Gott om 
restauranger – hur hitta den rätta? På några dagar 
blir det mycket på vinst och förlust. Visst blev det 
mycket pasta till barnbarnet, men allteftersom blev 
det mer och mer spanskt. Äta tapas och gemensamt
smaka på en massa smårätter underlättar.
Restaurangen Trobador vi skrev om förut har tyvärr 
blivit sämre, men lite längre ner i backen på samma 
sida ligger en trevlig pinxtos-bar. Tavernan i 
Barceloneta var bra. Bra var också restaurang La 
Fonda mittemot vårt hotell. Bra och prisvärd mat. 
Alltid kö utanför.
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