MACBA
Plaça dels Àngels, 1

MACBA. Spännande konst för den kultursugne.

För den kulturtörstande finns en
mängd museer i Barcelona. Ett av
dem är deras motsvarighet till moderna museet: MACBA. Museu d’Art
Contemporani de Barcelona slog upp
portarna 1995. Den imponerande
byggnaden designades av den amerikanska arkitekten Richard Meier. Du
hittar museet på Plaça dels Angels i
övre delen av Raval. För den som är
galen i choklad eller mammutar så finns
även museum om det i Barcelona.
www.macba.cat

kontemporär inredning.
Snygga rum på Praktik Hotel.

Praktik Hotel
i tiden. Praktik Bakerys gäster
kan förvänta sig bra frukostbröd.

Praktik Hotels är en nyetablerad designhotellkedja utspridd runtom i Barcelona.
Alla med sin respektive inriktning, men
med samma grundtanke, att erbjuda
snyggt paketerade hotellösningar till
rimliga priser. Du kan välja mellan Praktik
Bakery, som liksom namnet antyder, inhy-

ser ett eget bageri. Förvänta dig således
en utsökt frukostbuffé. Det senaste tillskottet, Praktik Vinoteca, är som gjutet för den
vintörstande då det är dedikerat vinvärlden.
Övriga koncept i hotellkedjan inkluderar
Praktik Garden, Rambla och Metropol.
www.praktikhotels.com
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decokänsla. Hipstertätt på designhotellet Market.

spegeltätt. Missa inte
toalettbesöket på Boca Grande.

Restaurant Boca Grande

Hotel Market

Passatge de la Concepció, 12

C/ Comte Borrell 68

Smyg in för lunch, denna fantastiska
pärla ligger på en liten avstickargata
från Avinguda Diagonal. För inredningen
står, precis som för den oklanderligt
snygga Big Fish, inredningsarkitekten
Lázaro Rosa-Violán. Allra helst äter man
dock middag här. Stämningen är alltid på
topp och ryktet gör gällande att detta är
vattenhålet för stans celebriteter. Menyn
lockar till att smaka av varje enskild
rätt. Vilket kan bli svårt på en kväll. Men
gå med fördel dit i grupp och beställ
in många smårätter. Det gjorde Nya
Rum och blev inte besvikna. Missa inte
att pipa ner för ett besök på toaletten.
Inredningen är ganska spektakulär och
antalet speglar oräkneliga.
www.bocagrande.cat

Market Hotel är lika mycket ett designhotell som det är en designrestaurang. För
den matintresserade är detta det perfekta
hotellet att bo på då det ligger precis intill
den enorma matmarknaden Sant Antoni.
Området, Eixample, ligger en liten bit
utanför de riktigt täta turistgatorna, men
samtidigt på gångavstånd till både Plaza
Catalunya och Las Ramblas. Det är ett
bubblande område och till hotellets bar
vallfärdar hipsterungdomar såväl som
turister, inte minst på grund av den vettiga
prisnivån som Market håller.
www.tablethotels.com

Happy Pills
Rambla Catalunya, 14

barnsligt fint. Designat
godis för den sötsugne.

Banalt, knasigt, lite fånigt rentav, men också lite skoj.
Happy Pills är butiken för dig som tycker om sötsaker
och uppskattar ordning, reda och fina förpackningar
som för tankarna till medicin och pillerburkar. Själva
menar Happy Pills att de inte säljer godis utan glädje.
Kul som present eller bara att ha till hands till kaffet
under shoppingrundan. Kedjan finns representerad
på flera ställen runtom i staden, så chansen är stor att
du promenerar förbi en.
www.happypills.es
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