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/02/11 - Barcelona Állatkert, Diadalív, Viasz Múzeum, Spanyol Falu, La Rambla - Barcelona látnivalók 3. ré

? Madame Tussauds Viasz Múzeum (Museu de Cera
de Barcelona)
A Madame Tussauds Viasz Múzeum (katalán nyelven: Museu de Cera de
Barcelona, angolul: Madame Tussauds Wax Museum of Barcelona) a Ramblák
területén egy 19. századi palotában található. A múzeumban több mint 300
személyiség h? mása tekinthet? meg a történelem szinte minden id?szakából. A
panoptikumban a viasz bábuk hiteles hátterek, audiovizuális és realisztikus
hanghatások közepette kelnek életre. A viasz múzeumban két szokatlan kávézó is
helyet kapott. Az El Bosc de les Fades egy mágikus hely, amely egy kísértetjárta
erd?t testesít meg, a másik a Passatge del Temps, amely az origami m?vészetet
kihangsúlyozva a kényelmes légkört helyezi el?térbe, a legmodernebb designnal
van felszerelve.

• Belép?jegy árak, 2011: feln?tt ? 15 euró, nyugdíjas ? 9 euró,
gyermek ? 9 euró (5 és 11 év között)
• Nyitvatartási id?: 10:00-13:30 és 16:00-19:30 (hétf?-péntek),
11:00-14:00 és 16:30-20:30 (szombat-vasárnap), 10:00-22:00 (nyáron)
• Megjegyzés: Külön audió túra is igényelhet?, melynek ára 3.50 euró.
• Megközelítés: metró (L3, Drassanes megálló és Rambla kijárat), 14,
18, 36, 38, 57, 59, 64, és 91-es busz
• GPS koordináták: 41.377255° (szélesség), 2.1771502° (hosszúság)
• Cím: Museu de Cera de Barcelona, Passatge Banca 7, 08002
Barcelona
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: Museu de Cera de Barcelona
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? Diadalív (Arc de Triomf)
A Josep Vilaseca i Casanovas katalán építész által tervezett Diadalív (Arc de
Triomf) az 1888-as barcelonai világkiállításra épült. A vörös téglából felépített boltív
a mór stílus jegyeit tükrözi. A diadalív tetején egy k?faragás látható, a címerben a
spanyol tartományok képviseltetik magukat. Az Arc de Triomf diadalívt?l a széles
sétányon végighaladva, mindössze egy rövid sétára található a világkiállítás
épülete.

• Megközelítés: metró (L1, Arc de Triomf állomás), 19, 39, 40, 41, 42,
és 55-ös busz
• GPS koordináták: 41.3924565° (szélesség), 2.1813072°
(hosszúság)
• Cím: Arc de Triomf, Passeig Lluís Companys and Passeig de Sant
Joan, 08010 Barcelona

Page 4 of 6

? La Rambla sétálóutca
A Barcelona központjában található La Rambla, a város legismertebb sétálóutcája.
A turisták által óriási vonzer?vel bíró 1,2 km hosszú sétálóutcát végig fák övezik. A
sétálóutcának van egy szélesebb középs? része, ahol az árusok kínálják a
portékáikat, a két szélén pedig, nagy számban szállodák, éttermek és boltok
találhatóak. A sétálóutca déli részén a Port Vell kiköt? található a
Kolumbusz-emlékm?vel (Monumento a Colón), északi része felé haladva pedig, a
Placa de Catalunya térig juthatunk el. A sétálóutcától balra az El Raval negyed,
jobbra pedig, a Gótikus negyed (Barri Gótic) található. A La Rambla sétálóutcán
végighaladva megcsodálhatjuk többek között az Església de Betlem barokk stílusú
templomot, a barcelonai operaház (Gran Teatre del Liceu) épületét, megtekinthetjük
a M?vészeti Múzeum (Centre d'Art Santa Monica) és az Erotika Múzeum (Museu de
l ?Erotica) gy?jteményét valamint a város leghíresebb szök?kútját (Font de
Canaletes), de vásárolhatunk Barcelona legismertebb piacán (Mercat de la
Boqueria) is.
A La Rambla f?leg az idegenforgalmi szezonban nagyon zsúfolt.
Vigyázzunk értékeinkre, lehet?leg ne hordjunk övtáskát, ne könnyítsük
meg a zsebtolvajok dolgát!

• Megközelítés: metró (L3, Drassanes, Liceu, Catalunya megálló)
• GPS koordináták: 41.3801742° (szélesség), 2.1739502°
(hosszúság)
• Cím: Gran Teatre del Liceu, La Rambla 51-59, 08002 Barcelona
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? Barcelona Állatkert (Parc Zoológic de Barcelona)
A 13 hektár terület? Barcelona Állatkert (katalán nyelven: Parc Zoológic de
Barcelona, angol nyelven: Barcelona Zoo) a Ciudadela park területén található. Az
állatkert 1892-ben nyitotta meg a kapuit, jelenleg több mint 4000 állatnak, köztük
palackorrú delfineknek, trópusi madaraknak, és egy albínó gorillának (Copito de
Nieve, Snowflake) is az otthonául szolgál. A barcelonai állatkertben a sok
különleges állat (amazóniai tapír, szumátrai tigris, afrikai törpe krokodil, leopárd
gekkó) mellett, több mint 400 növényfaj is megtalálható. A látogatókat minden nap 3
alkalommal delfin show-al szórakoztatják. A Barcelona Állatkert tökéletes
kikapcsolódást nyújt az egész család számára. Éttermek, bárok és üzletek tucatjai
várják a látogatókat, a miniat?r vasút, és az elektromos autók mellett még póni
lovaglásra is lehet?ség van.

• Belép?jegy árak, 2011: feln?tt ? 16.50 euró, nyugdíjas ? 8.60 euró,
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gyermek ? 9.90 euró (3 és 12 év között), mozgáskorlátozottak
számára ? 5 euró
• Nyitvatartási id?: 10:00-19:00 (minden nap, május 16-szeptember
15.), a nyári szezonon kívül néhány órával korábban zár az állatkert
• Delfin show: naponta az alábbi id?pontokban ? 11:30, 13:30 és
16:30
• Megjegyzés: A barcelonai állatkertnek két bejárata van: a Carrer de
Wellington és a Passeig de la Circumval út fel?l.
• Megközelítés: metró (L4, Barceloneta és Ciutadella megálló vagy
L1, Arc de Triomf megálló), 14, 17, 36, 39, 40, 41, 45, és 100-as busz
• GPS koordináták: 41.3868504° (szélesség), 2.190349° (hosszúság)
• Cím: Parc Zoológic de Barcelona, Parc de la Ciutadella, 08003
Barcelona
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: Parc Zoológic de Barcelona

? Spanyol Falu (Poble Espanyol)
A 49.000 m2 alapterület?, a Montjuic-hegy nyugati oldalán található Spanyol Falu
(katalán nyelven: Poble Espanyol, spanyol nyelven: Pueblo Espanol), ami jelenleg
szabadtéri építészeti múzeumként (falumúzeum) üzemel, Barcelona egyik f?
látványossága. A Spanyol Falu 1929-ben épült a katalán f?városban megrendezett
világkiállítás alkalmából, a spanyol m?vészi élet bemutatása céljából. A
falumúzeumban felhúzott mind a 117 épület, az utcák és terek mind az eredetiek
méretarányos reprodukciói (másolatai). Bennük több mint 40 kézm?ves m?hely
(kerámia, szobrász, üvegfújó), bolt (textil, ékszer), kiállítás (Fran Daurel alapítvány
állandó kortárs m?vészeti gy?jteménye) kapott helyet. A Spanyol Falu f?tere a
Plaza Mayor, innen indul a falut átszel? f?út, mely a Plaza de la Font-on
hurokszer?en visszafordul. A Poble Espanyol tökéletes kikapcsolódást nyújt az
egész család számára, a gyermekek részére naponta kincskeresést is szerveznek.
Poble Espanyol területek: Andalúzia, Aragónia, Asturias, Cantabria, Kasztília ? La
Mancha, Kasztília ? León, Madrid, Murcia, Navarra, Baszkföld, Baleár-szigetek,
Galícia, Extremadura, Valencia, Katalónia.

• Belép?jegy árak, 2011: feln?tt ? 9 euró, nyugdíjas ? 6.60 euró, diák
? 6.60 euró, gyermek ? 5.60 euró (4 és 12 év között), éjszakai jegy ?
5.50 euró, ingyenes (4 éves kor alatt)
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• Nyitvatartási id?: 09:00-20:00 (hétf?), 09:00-02:00 (kedd, szerda,
csütörtök), 09:00-04:00 (péntek), 09:00-05:00 (szombat), 09:00-24:00
(vasárnap)
• Megjegyzés: Többnyelv? audió tárlatvezetés is igényelhet?,
id?tartama kb. 60 perc, ára 3 euró.
• Megközelítés: metró (L1 és L3, Espanya megálló), 13, 50, és 61-es
busz
• GPS koordináták: 41.3694339° (szélesség), 2.148533° (hosszúság)
• Cím: Poble Espanyol, Av. de Francesc Ferrer i Guárdia 13 ? Parc de
Montjuic, 08038 Barcelona
• Hivatalos weboldal: Poble Espanyol
• Online jegyvásárlás: Poble Espanyol ticket

A barcelonai látnivalók a Barcelona Card használatával ingyenesen
vagy kedvezményesen megtekinthet?ek. A kártyával a
tömegközlekedési eszközök is ingyen használatba vehet?ek.
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