Hostels Barcelona - Equity Point Hostels

Hostels in Barcelona - Equity Point
Equity Point heeft 3 hostels in Barcelona:

Equity Point Centric Hostel in de winkel –en culturele centrum van Barcelona.

Equity Point Gothic Hostel in Gotische wijk.
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Equity Point Sea Hostel In Barceloneta strand.

Ah! Barcelona … Wij vinden het als de meest levendige, briljante, actieve, dynamische stad in
de voorhoede van het heelal … Je denkt dat we overdrijven? Probeer het voor jezelf.
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Barcelona is de hoofdstad van Catalonië. Catalonië is een autonome regio in Spanje met een
Eigen taal, cultuur en geschiedenis. Catalunya was het eerste gebied in de wereld dat een
parlement had ( de zogenaamde Consell de Cent ), die wetten had die de koning zelfs moest
volgen.
Voor honderden jaren is Barcelona het meest dynamische en moderne stad van Spanje. Haar
commerciële haven, en de nabijheid met Frankrijk en de rest van Europa, maakt het de ideale
setting voor veel verschillende mensen die ideeën uit kunnen wisselen.

Gedurende deze tijd is Barcelona een geteeld grote culturele rijkdom. Dankzij de internationale
dimesie en de gemeente de planning van de werkzaamheden uitgevoerd voor de Olympische
Spelen, gehouden in 1922, is het nu aan de modernste en meest dynamische stad in de wereld.
De stad is uitelkaar gehouden van andere door zijn situatie op de Mediterranaen coast, met
meer dan 4 kilometer van het strand.
Het Ciutat Vella gebied wordt constant vernieuwd en is gemaakt van 4 zeer verschillende
districten. Elk van hen heeft zijn eigen karakter, waar je alles vind van de meest modernste en
trendy winkels, restaurantjes en de stilste, meest verborgen pleintjes. De wijk Eixample is een
prachtige voorbeeld van ruimtelijke ordening en het is het gebied waar je de mooiste
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moderistische gebouwen vindt. (Geleid door de meest grootste architect aller tijden: Antonio
Gaudi).
Als het gaat om het sociale leven heeft Barcelona min of meer een homogene populatie.
Echter, deze maatschaatschappij is veranderd, omdat veel van de recente komst van
duizenden mensen van zeer verschillende herkomst en sommige van hen zijn aangetrokken
door de economische opkomst van de laatste paar jaar. Enkele andere zijn gevallen voor de
kwaliteit van het leven dat wordt aangeboden door de stad.
In de laatste paar jaren, dit belangrijke trekkende flux heeft bijgedragen aan de transformatie
van Barcelona in een echte kosmopolitische, levendige stad.

Best op Barcelona

Modernism:
Er zijn veel voorbeelden van modernistische architectuur in de stad. Wandelingen door de stad
met je ogen goed open, uw camera – en een extra geheugenkaartje - met jou. Een van de
dingen die je niet mag missen: La Pedrera, Casa Battló en La Sagrada Familia.
Ciutat Vella:
Smalle straatjes, middeleeuwse gebouwen, de meest trendy winkels, de perfecte plek om in te
verdwalen en om te genieten van het geweldige nachtleven.
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Las Ramblas:
Ciutat Vella central avenue, populair voor menselijke standbeelden en de unieke mix van alle
soorten mensen.
Camp Nou:
´S werelds grootste voetbalclub stadion: de thuisbasis van FC Barcelona.
Boqueria markt:
Een geweldige voorbeeld van een 20st eeuw markt, waar u elk soort voedsel kunt kopen, zo
vers als maar kan.
Nachtleven:
Er zijn duizenden mogelijkheden…
Ciutadella Park:
Een 20ste Eeuw Park, bezocht door de Barcelona bewoner, wanneer ze behoefte hebben aan
een pause van cement.
La Barceloneta en het strand:
Een oude vissersdorpje gebied is in de transformatie, maar toch blijft de oude sfeer. De
stranden, gecreëerd in samenwerking met de 1992 Olympische spelen, zijn de perfecte plaats
om een lekker te zonnen. Wordt actief of een simple wandeling, drink en eet iets speciaals in
een van de vele bars en restraurants op De Boulevard
Santa Maria del Mar kerk:
Eén van de beste voorbeelden van ´Catalaanse Gotiek´. De kerk werd gebouwd voor de
bevolking zonder de hulp van de adel, noch van de koning. Een wonder van elegantie en
soberheid.
Aanbevolen boeken:
The City of Marvels; Eduardo Mendoza
Barcelona; Robert Huges
Barcelonas; Manuel Vazquez Montalban
Homage to Barcelona; Colm Tóibín
We hebben ook hostels in Girona, Madrid, Marrakech en London

Girona Hostel
Madrid Hostel
Marrakech Hostel
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London Hostel

Lisbon Hostel

6/6

