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04/28/11 - Güell-palota, Gaudi Múzeum, Picasso Múzeum, Ciudadela Park - Barcelona látnivalók 2. rész

? Güell-palota (Palau Güell)
A Güell-palota (katalán nyelven: Palau Güell, spanyol nyelven: Palacio Güell, angol
nyelven: Güell Palace), amelyet Antonio Gaudí 1885-1889 között készített el a
gazdag Güell család számára a La Rambla sétálóutcától mindössze néhány lépésre
található. Gaudínak nagyon sz?k területen, mindössze egy 18 méter x 12 méteres
kis helyen kellet megalkotnia az épületet. Célja az volt, hogy a kupola, a parabolikus
boltívek, a lépcs?k, és az üvegablakok segítségével optikai csalódást hozzon létre,
amely által a palota sokkal nagyobbnak látszik a tényleges területénél. A
Güell-palota külsejét fehér k?burkolat borítja, a két kapun kovácsoltvasból készült
rácsdíszítés látható, mely kígyóformát idéz. Az épület legalsó szintje a pince, mely
piramis formájú tet?vel lezárt gomba alakú tartóoszlopokkal rendelkezik, az épület
alapjait szolgálva. A Güell-palota lépcs?házát csiszolt márványlapokkal rakták ki, a
tet?szerkezeten az építész által oly gyakran használt csempe-, illetve
kerámiaburkolatok is felfedezhet?ek. Az 1984 óta az UNESCO Világörökség részét
képez? három emeletes Güell-palota tet?teraszán, egy szabadtéri múzeum is
kialakításra került. Az utas (The Passenger) cím? film egyik jelenetének hátterében
is fellelhet? a csodálatos palota, amikor a film f?szerepl?je Jack Nicholson el?ször
találkozik Maria Schneider színészn?vel.

• Belépés: díjtalan
• Nyitvatartási id?: 10:00-14:30 (kedd-szombat), zárva (hétf?,
vasárnap, és ünnepnapokon)
• Megközelítés: metró (L3, Liceu vagy Drassanes állomás), 14, 59, és
91-es busz
• GPS koordináták: 41.3792294° (szélesség), 2.1743974°
(hosszúság)
• Cím: Palau Güell, Nou de la Rambla 3-5, 08001 Barcelona
• Hivatalos weboldal: Palau Güell
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? Gaudí Múzeum (Casa Museu Gaudí)
A Gaudí ház, katalán nevén a Torre Rosa, amelyben Gaudí halála el?tt 1 évvel
1906 és 1925 között élt, a Güell Park területén található. A ház, amelyben a Gaudí
Múzeum (angol nyelven: Gaudi House Museum, spanyol nyelven: Casa Museu
Gaudí) is helyet kapott nem Gaudí munkássága, hanem asszisztense Francesc
Berenguer keze munkája. Gaudí már készen vette t?le a házat 1906-ban. A házban
a Gaudí által tervezett bútorokat, személyes tárgyait, rajzait, és m?alkotásait lehet
megtekinteni. Az alsó szinten az étkez?, a második szinten a szobák, a harmadik
szinten a könyvtár kapott helyet, a hallban pedig, Antonio Gaudí bronzszobrát
tekinthetjük meg.

• Belép?jegy árak, 2011: feln?tt ? 5.50 euró, nyugdíjas ? 4.50 euró,
diák ? 4.50 euró (18 év alatt), gyermek ? ingyenes (10 év alatt)
• Nyitvatartási id?: 10:00-18:00 (október-március), 10:00-20:00
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(április-szeptember), 10:00-14:00 (december 25. és 26. valamint
január 6.) zárva (január 1.)
• Megjegyzés: A Güell Park területére ingyenes a belépés, fizetni csak
a múzeum meglátogatásáért kell. Utolsó belépés a múzeumba a zárás
el?tt 15 perccel.
• Megközelítés: metró (L3, Lesseps megálló), 24-es és 92-es busz
(Carretera Carmel bejárat), 74-es busz (Carrer Olot bejárat)
• GPS koordináták: 41.4157487° (szélesség), 2.1554598°
(hosszúság)
• Cím: Parc Güell, Carretera del Carmel, 08024 Barcelona
• Hivatalos weboldal: Casa Museu Gaudí
• Online jegyvásárlás: Casa Museu Gaudí ticket

? Picasso Múzeum (Museu Picasso de Barcelona)
A Picasso Múzeum (spanyol nyelven: Museu Picasso, angol nyelven: Picasso
Museum) jelenleg Barcelona egyik legnépszer?bb és leglátogatottabb
nevezetessége. A múzeum, amely 1963-ban nyitotta meg kapuit, a híres spanyol
fest? és szobrászm?vész, Pablo Picasso legnagyobb gy?jteményét tartalmazza. A
Picasso Múzeum állandó gy?jteménye jelenleg, több mint 3500 tételb?l áll,
amelyek között nagy számban szerepelnek festmények, rajzok, tankönyvek és
kerámiák. A gy?jtemény magában foglalja a két els? nagy m?vet, az Els? áldozás
(1896), valamint a Tudomány és Charity (1897) festményét is.

• Belép?jegy árak, 2011: múzeum + id?szakos kiállítás ? 10 euró,
ideiglenes kiállítás ? 6 euró
• Ingyenes belépés: Minden hónap els? vasárnapján ingyenes a
belépés a múzeumba. Minden vasárnap 15:00-tól a látogatók ingyen
léphetnek be a múzeumba és tekinthetik meg a kiállításokat.
• Nyitvatartási id?: 10:00-20:00 (kedd-vasárnap, ünnepnapokon is),
zárva (hétf? ? kivéve ünnepnapokon)
• Megjegyzés: Utolsó belépés a múzeumba a zárás el?tt 30 perccel.
• Megközelítés: metró (L1, Arc de Triomf megálló és L3, Liceu
megálló), 17, 40, és 45-ös busz (Via Laietana buszmegálló), 39-es és
51-es busz (Passeig de Picasso buszmegálló)
• GPS koordináták: 41.3851634° (szélesség), 2.1807438°
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(hosszúság)
• Cím: Museu Picasso de Barcelona, Montcada 15-23, 08003
Barcelona
• Hivatalos weboldal: Museu Picasso de Barcelona

? Tengerészeti Múzeum (Museu Marítim de
Barcelona)
A Tengerészeti Múzeum (katalán nyelven: Museu Marítim de Barcelona, angol
nyelven: Maritime Museum) a vízpart közelében a középkori hajógyár épületében
(Reials Drassanes) található. Az 1929 óta m?köd? múzeum, amely több mint
10.000 m2-en kapott helyett a katalán kultúrát és az ország tengerészeti történelmét
szemlélteti a látogatókkal. A gy?jteményben térképek, fényképek, könyvek, hajózási
m?szerek, navigációs eszközök és nem utolsó sorban hajó modellek találhatók,
amelyek közül a leginkább figyelemre méltó a 60 méter hosszú királyi gálya h?
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reprodukciója az Admirals a Juan de Austria. A Tengerészeti Múzeum épületét?l
mindössze 500 méterre található Port Vell, ahol a 46 méter hosszú 3 árbocos
történelmi vitorlást (Santa Eulália) csodálhatjuk meg a barcelonai kiköt?ben.

• Belép?jegy árak, 2011: kiállítás + Santa Eulália ? 2.50 euró, Santa
Eulália ? 1 euró
• Nyitvatartási id?: 10:00-20:00 (hétf?-vasárnap), zárva (január 1. és
6., valamint december 25. és 26.)
• Megjegyzés: Utolsó jegyvásárlás a zárás el?tt 30 perccel.
• Megközelítés: metró (L3, Drassanes megálló), 14, 18, 36, 38, 57,
59, 64, és 91-es busz
• GPS koordináták: 41.3764133° (szélesség), 2.1747871°
(hosszúság)
• Cím: Museu Marítim de Barcelona, Av. de les Drassanes, 08001
Barcelona

? Ciudadela Park (Parque de la Ciudadela)
A közel 17,5 hektár terület? Ciudadela Park (spanyol nyelven: Parque de la
Ciudadela) Barcelona nagyon kevés nyilvános parkjainak egyike. A parkot, amely a
Ciutat Vella negyedben található, még V. Fülöp építette 1715-ben a citadella
kertjének. A parknak két bejárata van: a Passeig de Pujades és a Passeig de
Picasso fel?l. A Ciudadela Park tele van narancs-, ciprus-, magnólia- és
leanderfával. A park területén belül csónakázó tó, kutyafuttató, játszóterek, piknik
területek és futópálya található. A Ciudadela Parkban található többek között az
1888-as világkiállításra készült épület, az állatkert, a katalán parlament székhelye,
és a zoológiai és geológiai gy?jteményt tartalmazó Martorell Múzeum. A park egyik
legjellegzetesebb látványossága a Gaudí által tervezett Vízesés-szök?kút. A
Ciudadela Park közvetlen közelében található az 1992-es olimpiai játékokra épített
Olimpiai Falu és az Arc de Triomf diadalív is.

• Belépés: díjtalan
• Nyitvatartási id?: 10:00-24:00 (minden nap)
• Megközelítés: metró (L4, Ciudadela állomás)
• GPS koordináták: 41.3867275° (szélesség), 2.188015° (hosszúság)
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• Cím: Parque de la Ciudadela, Passeig de Pujades and Passeig de
Picasso, 08003 Barcelona

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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