Albergs Barcelona - Equity Point Hostels

Albergs a Barcelona:
Equity Point té 3 albergs a Barcelona:

Equity Point Centric Hostel al centre de la zona més cultural i comercial de Barcelona.

Equity Point Gothic Hostel al districte del Gotic.
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Equity Point Sea Hostel a la platja de la Barceloneta.

Guia de Barcelona:

Ah! Barcelona,... per nosaltres la ciutat més viva, brillant, activa, avanguardista, dinàmica de
l’univers... Et sembla exagerat ? Comprova-ho tu mateix.
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Barcelona és la capital de Catalunya, Catalunya és una regió autònoma dins l’estat espanyol,
amb llengua, cultura i història pròpies. Catalunya va ésser la primera nació del món en tenir un
parlament (s’anomenava Consell de Cent) que feia les lleis, a les que el rei havia de sotmetre’s.
Barcelona ha estat des de fa centenars d’anys, la ciutat més dinàmica i avanguardista de
l’estat espanyol. El seu port comercial i la seva proximitat geogràfica amb França i la resta
d’Europa, han afavorit que al llarg dels segles fos un lloc de pas i d’intercanvi d’idees per
multitud de gents diverses.

Al llarg de la història Barcelona ha aprofitat aquest bagatge, i actualment i gràcies també a la
projecció internacional i a les obres de millora urbanística fetes arran dels Jocs Olímpics de
1992, és una de les ciutats més modernes i dinàmiques del món.
La ciutat es caracteritza, urbanísticament, per estar abocada al Mediterrani, amb més de 4
quilòmetres de platges. Pel barri de Ciutat Vella, en constant transformació i que consta de 4
districtes molt diferenciats, amb molta personalitat i on s’hi pot trobar des de les botigues i els
restaurants de més disseny i moderns, fins a les placetes més tranquiles i recòndites. Pel barri
de l’Eixample, extraordinari exemple de planificació urbanística i lloc on es troben els més
fantàstics exemples d’arquitectura modernista (capitanejats pels edificis d’un dels més genials
arquitectes de tots els temps: Antoni Gaudí).
Pel que fa a la vida social de la ciutat, Barcelona és una ciutat amb una població
tradicionalment força homogènia, però amb grans inquietuts culturals, econòmiques i
científiques. Aquesta societat però s’ha vist transformada per sempre més degut a l’arribada,
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des de fa pocs anys, de milers de persones dels orígens més diversos atrets alguns per la
bonança econòmica dels darrers anys altres per la seva qualitat de vida.
Aquest important fluxe migratori dels darrers anys ha contribuit també definitivament a convertir
Barcelona en una ciutat cosmopolita i diversa.

El millor de Barcelona:
Modernisme:
Hi ha molts exemples d’arquitectura modernista escampats per la ciutat... Passeja per la ciutat
amb els ulls oberts, la càmara de fotos preparada i una targeta de memòria de recanvi. No us
podeu perdre entre d’altres: La Pedrera, La Casa Batlló i La Sagrada Família.
Ciutat Vella:
Carrers estrets, palaus medievals, les botigues més punteres, perfecte per perdre-s’hi
passejant durant el dia, perfecte per a disfrutar la seva inesgotable vida nocturna.
Les Rambles:
Passeig Central de Ciutat Vella, famós per les estatues humanes i la barreja única de tot tipus
de gent.
Camp Nou:
La casa del Club Esportiu més gran del món: El FC Barcelona.
Mercat de la Boqueria:
Sensacional exemple de mercat noucentista, podeu comprar tot tipus d’aliments fresquíssims.
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Vida Nocturna:
Possibilitats sense fi
Parc de la Ciutadella:
Parc noucentista freqüentat pels barcelonins quan volen fugir del ciment durant una estona.
La Barceloneta i la platja:
Antic barri de pescadors en transformació que encara conserva el seu antic encant. Les platjes
recuperades per a la ciutat des de les Olimpíades del 1992, són esplèndides per a prendre el
sol, fer footing o simplement passejar i prendre quelcom en algun dels innumerables bars i
restaurants del passeig.
Església de Santa Maria del Mar:
Un dels més bonics exemples de l’anomenat “gòtic català”. Església construida pel poble per al
poble sense la participació de cap noble o rei que la financés o hi tingués privilegis. Una
meravella d’elegància i austeritat.
Llibres:
The City of Marvels; Eduardo Mendoza
Barcelona; Robert Huges
Barcelonas; Manuel Vazquez Montalban
Homage to Barcelona; Colm Tóibín
També tenim albergs a Girona, Madrid, Marrakech i Londres:

Alberg a Girona

Alberg a Madrid

Alberg a Marrakech

Alberg a Londres
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Alberg a Lisboa
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