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Het penthouse 
 

 
 
Op de negende verdieping Carrer del Comerc 5, atico 2, 08003 Barcelona met een 
fenomenaal uitzicht over de skyline van Barcelona en onder meer  Sagrada Familia 
(video)  en Parc Ciutadella (video) . Modern luxe appartement 50 m2 plus volledig 
afgeschermd privé dakterras (30 m2). Lift, airco’s woonkamer/keuken en slaapkamer, 
schuifpui vanuit woon- en slaapkamer naar terras. comfortabel 2-persoons bed, 
moderne keuken, ligstoelen, bluetooth audiospeler, TV, vaatwasser, wasmachine, cv-
verwarming en gashaard. Hemelsbreed 1.500 meter van zee. Altijd verkoeling door 
een zeebries , de meeuwen scheren over het balkon en liggen soms te zonnen op de 
twee bogen. Bekijk de Videopresentatie Penthouse El Born (wachtwoord: ‘penthouse’ 
intikken). 
 
 
 
 

 

https://vimeo.com/60126561
https://vimeo.com/60126561
https://www.youtube.com/watch?v=dp-CnHMt5nE
https://vimeo.com/344119589
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De locatie 
 
Het penthouse ligt in de wijk El Born. Bij insiders de meest geliefde wijk van 
Barcelona. Hèt centrum voor jong en creatief Barcelona. Vintage-stores, hippe 
winkeltjes, leuke terrasjes en restaurants. Binnen 1 minuut sta je in het hart van El 
Born. De aangrenzende wijk Barceloneta met zee, zandstrand, jachthaven, boulevard 
ligt op 15 minuten lopen.  Kijk naar de sfeerimpressie El Born en Barceloneta (video) .  

 
De unieke 
ligging van het 
appartement 
(pal tegenover 
het grootste 
park Ciutadelle 
(30 ha) van 
Barcelona 
garandeert een 
fantastisch 
uitzicht.  
 
Je kunt zelfs de 
zee zien en er is 
weinig lawaai. 
Dat is heel 
bijzonder, zo 

midden in het hart van Barcelona.  
 
 
Chillen 
 
Binnen enkele minuten 
ben je op het strand 
Barceloneta Beach 
(video). Zoek iets 
verderop een rustig 
plekje, sluit je ogen en je 
waant je op een Grieks 
eiland. Of ga fietsen en 
wandelen over de 9 km 
lange strandboulevard. 
Met een bonte mix aan 
terrasjes, 
eetgelegenheden en 
loungeclubs. 
 
Binnen 15 minuten lopen 
ben je ook in het hart van de stad: de Ramblas en Place de Catalunya. Check de 
highlights van Barcelona (video)  

https://vimeo.com/163139828
https://vimeo.com/126732230
https://vimeo.com/126732230
https://vimeo.com/126732230
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k
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Aankomst luchthaven El Prat (Terminal 1 of 2) 
 
Volg op El Prat de borden ‘Taxi/bus’. Eenmaal buiten kom je uit bij de taxi’s en 30 
meter verderop staan de blauwe Aerobussen die je naar het centrum brengen. Dit is 
de snelste en goedkoopste verbinding. Check Aerobus (video)  over de ins en outs. 
  

 
 
Je stapt na ongeveer 30 minuten uit bij de eindhalte Placa de Catalunya, een groot 
plein in het hart van het centrum. Daar pak je de rode metrodienst lijn L1 (richting 
Fodo). Tickets bij rode automaten. Na 2 haltes en 13 minuten uitstappen bij 
metrostation Arc de Triomf  uitgang Vilanova nemen.  
 

 
 
 
loop door de boog (zie foto) en wandel op de verkeersvrije boulevard. Na 50 tot 100 
meter loop je naar rechts en zoekt een van de vele  kleine trappen op om de 
boulevard weer te verlaten.  
 

http://www.barcelonatips.nl/barcelona-airport/
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Zo kom je er 
 
 
 

Je staat nu op een 
weg die parallel 
loopt aan de 
boulevard, namelijk 
Passeig de Lluís 
Company . Na 
zo’n 100 meter 
splitst deze weg.  
 
Volg rechts de 
Carrer del 
Comerc. Loop 
rechts langs 
restaurantje 
‘Picknik’. Na 30 
meter heb je aan je 
linkerhand Comerc 
5.  
 
Via Girona? 
 
Vlieg je op Girona? 
Pak dan de 
speciale buspendel 
(70 minuten) naar 
Barcelona. Deze 
stopt bij busstation 
Nord Barcelona.  
 
Een retourtje kost 
25 euro. Het is van 
hier uit slechts 5 
minuten lopen naar 
Arc de Triomf.  
Vervolg je route 
dan verder zoals 
hierboven is 
aangegeven. 
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Naar binnen  
 
 

 
 
Draai met de grote sleutel de centrale zwarte buitendeur open. Loop naar de lift en 
kies als bestemming ‘A’ (dat staat voor Atico= penthouse). Als je uit de lift stapt, naar 
rechts lopen. Daar zie je onze toegangsdeur met daar op nr. 2. Zowel de entreedeur 
van het gebouw als lift sluiten met beetje lawaai. Sluit ze zachtjes door handmatig 
deze deuren iets tegen te houden. 
 

 
Gebruiksaanwijzingen 
zitten in de ordner.  
Rolluiken hebben 
knop naar boven en 
knop naar beneden.  
 
Schakel de webcam 
uit door de stekker uit 
stopcontact te 
trekken. Meteen 
naast de entreedeur 
is een klein 
elektriciteitskastje.  
Bij een stroomstoring, 
open je dit kastje en 
duw je het 
schakelaartje weer 
omhoog. Naast de 

entreedeur hangt een intercom. Wil je vanaf de straat het complex in dan druk je op 
het zoemertje met label ‘Atico 2’. Pak in het appartement de intercom van de hoorn. 
Houd de knop ingedrukt om de buitendeur te ontgrendelen. De aanbeller drukt 
gelijktijdig tegen de buitendeur tot die  
open springt. Soms wordt er aangebeld door (straat)verkopers. In de regel: Neem niet 
op, of verbreek direct de verbinding. Ga niet in gesprek. 
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Basis handleidingen 

 
Het wifi-netwerk heet 
‘RAPHENAGNES’ en 
het wachtwoord is 
‘0653327963!raph’. 
De Sony-CMT audio 
heeft bluetooth. Druk 
de toets ‘bluetooth’ in. 
Zoek nu op je 
smartphone, iPad, 
etc.via ‘instellingen’ 
en ‘bluetooth’ 
onderaan het netwerk 
‘Sony-CMT’. Druk 
opnieuw op de 
bluetooth knop van de 
audio en hou deze 2 
seconden ingedrukt. 
Er verschijnt ‘pairing’ 
op de Sony-display. 

Toets op je smartphone op ‘Sony-CMT’ en de verbinding wordt tot stand gebracht. 
Handleidingen oa inductiekookplaat, vaatwasser, etc. in de rode map met 
gebruiksaanwijzingen. Door de hoogte en ligging waait er altijd een zeebriesje. In juli 
en augustus is er airco. Binnen verboden te roken! 
 
Sleutelbeheerder 
 
Het linnenpakket voor tweepersoons bed ligt voor je klaar. Je beschikt verder over zes 
handdoeken, keuken- en theedoek en vaatdoekje. Annelie Linsen is onze 
sleutelbeheerster en schoonmaakster. Een Nederlandse die iets verderop woont en 
ook te bereiken is bij calamiteiten. 
 
Checklist voor vertrek 
 

• Zorg dat alles weer op de plek wordt teruggezet waar het stond. Zorg dat er geen 
spullen van het terras kunnen waaien.  

• Zet de thermostaat op 17 graden.  

• Huisvuil, lege flessen, etc. zelf in de vuilcontainer deponeren (staat pal voor het 
gebouw).  

• Nog bruikbare producten mag je in de koelkast achterlaten.  

• Zonnescherm moet ingeklapt zijn. 

• Is alle verlichting uit? 

• Laat de rolluiken tweederde naar beneden zakken. 

• Leg 75 euro op de eettafel voor schoonmaak en linnen. 

• Laat de sleutels op de eettafel achter. 

• Witte solar stones voor terras en kaarshouders weer terugplaatsen in kast en op schap 
woonkamer. 

• Doe de stekker van webcam weer in stopcontact schuif het gordijn helemaal naar links. 
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Nog een paar aanraders 
Praktische tips: 
 

Pal tegenover 
ons 
appartement 
is een Spar-
supermarktje 
(nr.1). De 
meeste 
winkels zijn 
tussen 13:30 
– 16:30 uur 
gesloten.  
 
El Born heeft 
vele nauwe 
straatjes met 
tientallen 
leuke 
winkeltjes, 
intieme 
terrasjes, 
eetdingetjes 

en  pleintjes. Als je uit het appartement komt steek dan de weg over, loop naar links 
en neem na 30 meter het steegje  Carrer dels Tiradors (nr.2). Na 40 meter kom je op 
het pleintje Placa de Sant Aguesti Vell (nr.3). Van hieruit loop je in alle richtingen 
door het hart van El Born.  
 
Zeker doen: dagelijks even de prachtige overdekte markt  Mercat de Santa Catarina 
(video) (nr.4) bezoeken (5 minuten lopen). Verser dan vers; vis, olijven, groente, 
vlees, brood, etc. En ook nog eens goedkoop.  
 
Uit eten 
 
In Barcelona eten de 
locals de 
hoofdmaaltijd tussen 
de middag (13:30 – 
16:00 uur). Vanaf 10 
euro eet je al een 
prima menu van de 
dag (menú del diá). 
’s Avonds uit eten? 
De Spanjaard laat 
zich niet voor 21:00 
uur zien. Dus wil je 
niet in een leeg 
restaurantje zitten of uitsluitend met toeristen? Kom niet te vroeg.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pYpS4OfdwMU
https://www.youtube.com/watch?v=pYpS4OfdwMU
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Onze persoonlijke eet- en terrastoppers 
 
 
 

1. MESCLADIS social wijkproject El Born, superleuk verscholen binnenterras 
tussen de locals met eigen groentetuintje. Heerlijke sandwiches ‘Must-do’ (150 
meter lopen). Carrer del Cardener 35. 

2. LA CANDELA . Absolute ‘must do’. Terrasje midden op prachtpleintje Placa de 
Sant Pere 12. Je waant je hier in een klein Frans dorpje, qua sfeer. Topplekje 
voor je menu del 
dia tussen 13.30 en 
16.00 uur. 5 
minuten lopen. 

3. Restaurant El Foro 
(weblink)  
Fantastisch 
Argentijns 
restaurant. Iedere 
zondagavond Live 
muziek (video)  
Super leuk 
ingericht, fijne sfeer, 
prima keuken. Als 
je appartement 
verlaat, meteen linksaf. Volg de Carrer del Comerc 200 meter. Het is op de 
hoek. 2 minuten lopen. 

4. Trendy dakterras/chillplek Hotel 54 met fenomenaal uitzicht over oa de 
jachthaven. Passeig Joan de Borbo 54 (zie foto hieronder) 
 

5. ‘huiskamer’ vintage 
chill cafés Story en  
Bornet  (ze liggen 
30 meter van 
elkaar). Loopt 
meteen door de 
smalle zijstraatjes 
met heel veel leuke 
design-shops. 
Vanaf 17:00 uur. 

6. Pizza Paco 
(weblink) . Low-
budget en toch super goed. Midden op zo’n typisch intiem klein pleintje in El 
Born. Eten tussen de locals. Buiten op de terrasje, of anders binnen. 3 minuten 
lopen. 

7.  La Base Farre Leuke strandtent. 25 minuten lopen. Als je bij zee bent links af 
langs strand lopen. Authentiek met ook veel locals, direct aan het strand. 

8. El Jardi  is onze favoriete chillplek. Hippe terrastuin, lounge, lekkere muziek, 
leuk publiek. Alles is hier een 10. Ligt bij Nationale Bibliotheek Catalunya 
(Carrer Hospital 56). Leuk te combineren met bezoek aan museum Contempory 
Art (zie verderop). 15 minuten lopen. 
 

https://www.shbarcelona.com/blog/en/discover-espai-mescladis/
http://www.restauranteelforo.com/home
http://www.restauranteelforo.com/home
https://vimeo.com/255419451
https://vimeo.com/255419451
http://www.hotel54barceloneta.es/eng/
/Users/raphschouten/Desktop/Barcelona%20penthouse%20El%20Born/Infoboekje%20appartement%20El%20Born/Barcelona%20penthouse%20El%20Born/Infoboekje%20appartement%20El%20Born/Story
/Users/raphschouten/Desktop/Barcelona%20penthouse%20El%20Born/Infoboekje%20appartement%20El%20Born/Barcelona%20penthouse%20El%20Born/Infoboekje%20appartement%20El%20Born/Bornet
http://www.yelp.com/biz/pizza-paco-barcelona
http://www.yelp.com/biz/pizza-paco-barcelona
http://www.labasebyfarre.com/en/
http://www.eljardibarcelona.com/
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9. Op 200 meter, pal achter het karakteristieke historische gebouw Centre Cultura  

El Born, ligt restaurant Zero Patatero. Prachtige inrichting, excellent eten (voor 
75 euro, inclusief fles wijn!). Wel vooraf reserveren! 

10.  Super dakterras bij de jachthaven boven Museu d’Historia Catalan. Vanaf 
16:00 uur met lounge/chill deejay (Barceloneta 1 km lopen). 

11. Mooiste daktarras El Born (200 meter lopen) Hotel Edition (pal naast Mercat de 
Santarina). Alle genoemde dakterrassen bij vrij toegankelijk! 
 
 
Op 200 meter lopen (tegenover Centre Cultura El Born) ligt aan de Comerc 60 
een hele grote Aldi Supermarkt.  
 
Sleutelbeheerster Annelie Linsen 
 
Annelie Linsen is onze sleutelbeheerster. Samen met haar vriend Ernst hebben 
ze 150 meter verderop aan de Comerc 15 de Dutch design interior-winkel 
Banqa. In overleg met haar wordt afgesproken of Annelie jullie ontvangt in het 
appartement, of dat jij je meldt bij haar in de winkel. Bij vragen of problemen is 
ze tijdens je verblijf telefonisch bereikbaar op: 0034 667360792. 
 
Privé-rondleiding op maat 
 
Ernst kent Barcelona op z’n duimpje stelt in overleg met onze huurders een 
rondleiding op maat samen. Hoe gaaf is dat? 
 
 

 

http://www.holabarcelona.nl/reizen/op-bezoek-bij-mercat-del-born
http://www.holabarcelona.nl/reizen/op-bezoek-bij-mercat-del-born
http://gruposantelmo.com/en/restaurants/zero-patatero/
https://www.linguabarcelona.com/blog/2015/07/5-best-rooftop-bars-in-barcelona/
https://www.editionhotels.com/barcelona/
http://www.holabarcelona.nl/reizen/op-bezoek-bij-mercat-del-born
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=aldi%20comerc%20barcelona&ie=UTF-8&oe=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41387558,2160548,1990&tbm=lcl&rldimm=10239437542622579185&lqi=ChVhbGRpIGNvbWVyYyBiYXJjZWxvbmEiA4gBAVoGCgRhbGRp&ved=2ahUKEwjtntGJ-fTfAhUJPFAKHQA-BDIQvS4wAXoECAAQHg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4#rlfi=hd:;si:10239437542622579185,l,ChVhbGRpIGNvbWVyYyBiYXJjZWxvbmEiA4gBAVoGCgRhbGRp;mv:!1m2!1d41.391030199999996!2d2.1896573999999998!2m2!1d41.3769482!2d2.0867797000000006;tbs:lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
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Barcelona ontdekken 
 
 
 
Route W-hotel & strand: Vanaf ons balkon zie je rechts het markante W-Hotel 
(video) . Dit architectonische hoogstandje van ruim 100 meter is in 2009 gebouwd. 
Fiets of loop vanuit 
het appartement 
richting de zee.  Je 
komt dan na 300 
meter uit op de Av. 
Del Margues de’l 
Argentera (ligt ook 
het treinstation). 
Naar rechts deze 
weg volgen.  

 
Na paar honderd 
meter oversteken. 
Je loopt/fietst nu de 
wijk Barceloneta in. 
Kies je route 
parallel aan de 
Passeig Joan de 
Borbó (langs het 
water en de jachthaven). Als je bij de zee uitkomt pak je de autovrije strandboulevard 
naar het W-hotel. Net voorbij het roestige grote kunstbeeld heb je Beach Garden (eet- 

en terrastopper). Vla voor het W-hotel heb 
je rechts het hoofdkantoor van de 
modeketen Desigual (video) .Er zit ook een 
winkel in. Prachtige design, gebouwd in 
2013. Wij worden hier heel blij van!  Zeker 
even binnenlopen. Direct tegenover 
Desigual is ook een relatief rustig stukje 
strand. Als je bij het W-hotel bent, ga dan 
zo hoog mogelijk het plateau op. Geniet 
van het prachtige uitzicht op het 
trapplateau (zie foto met Agnes in het 
midden)  over de zee, het strand en kijk 
omhoog naar het imposante gebouw.  
 
Fiets daarna weer terug en volg de 
strandboulevard een stukje verder (300 
meter) tot het markante kunstwerk 
Homenatge (zie foto). Trefpunt van back-
packers, strandzand-kunstenaars, 
muzikanten, weedrokers en andere 
levenskunstenaars.  Vanaf hier heb je vele 
terrasjes, of steek de volkswijk Barceloneta 
met z’n nauwe zijstraatjes in. 
 

https://vimeo.com/48433426
https://vimeo.com/48433426
https://www.youtube.com/watch?v=alEn-b7aZao
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Barcelona ontdekken (2) 
 
Op 15 minuten lopen, niet 
ver van de Ramblas, ligt het 
schitterende 
architectonische gebouw 
van Contempory Art 
Museum (video) foto rechts.  
 
Het museum is omgeven 
door een groot plein en een 
eldorado voor skaters. 
Binnen wisselexposities 
moderne hedendaagse 
kunst. Ga zeker ook even 
de zijstraatjes in. Hier vindt 
je superleuke vintage-
winkeltjes en andere crea-
shops.  
 
 
Gaudí 
 

En natuurlijk kun 
je niet om Gaudí 
heen. Onze 
toppers: Sagrada 
Familia, Park 
Guell (video) en 
Casa Mila (video) 
op 15 minuten 
lopen. Vermijd de 
drukte.  
 
Ga als het kan ’s 
ochtends op tijd 
en buiten het 
weekend om 
naar deze 
toeristische 
trekpleisters. 
 

Picasso 
 
Op slechts een paar honderd meter afstand van ons appartement ligt het  Picasso 
museum (weblink) . En…Picasso heeft nog een tijdje pal tegenover ons appartement 
gewoond!   
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x-ofA4m_Gq4
https://www.youtube.com/watch?v=x-ofA4m_Gq4
https://www.youtube.com/watch?v=Deq8vfb71kE
https://www.youtube.com/watch?v=Deq8vfb71kE
https://www.youtube.com/watch?v=LGXMq_rj79E
http://www.museupicasso.bcn.cat/en/
http://www.museupicasso.bcn.cat/en/
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Leukste ommetje en winkelstraatje 
 
Loop naar de Mercat Santa Caterina  Av. Francesc Cambó, 16 (4 minuten), steek de 
drukke Via Laietana over en loop in 2 minuten naar het plein met Catedral Barcelona 
(Place de la Seu) met veel straatartiesten en living statues. Steek het plein over en sla 
het nauwe winkelstraatje Carrer de la Palla in. Meteen aan het begin de prachtige 
verhulde, maar zeer grote, galerie Villa Arte. Iets verder in het straatje de leukste 
winkeltjes van Barcelona. Het steegje gaat over in de Carrer Banys Nous. Loop beslist 
ook even binnen bij Oliver. 
 
Zo centraal ligt ons appartement (hemelsbreed) 
 
Sagrada Familia         1,8 km 
Strand & zee               1,2 km 
Parc Ciutadella           300 meter 
Torre Agbar                1,9 km 
Place de Catalunya    900 meter 
 
 
Gratis parkeren 
 
Kom je met de auto? Je kunt op 20 minuten lopen je auto gratis lang parkeren op een 
mega-parkeerterrein, pal aan het strand (zie foto). Je kunt van hieruit per metro L4 in 
enkele minuten naar Arc te Triomf. Van daaruit is het slechts paar minuten lopen naar 
het appartement. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.holabarcelona.nl/bezienswaardigheden-barcelona/markten/mercat-de-santa-caterina
http://www.catedralbcn.org/
http://www.villadelarte.com/
http://www.worldsoliver.net/
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Nog enkele leuke doe-tips 
 
Orange Monkey Tours  kleinschalige fietsexcursies door de stad. 
 
Visitekaartjes leuke eet- en shopadresjes zijn door ons geselecteerd op prikbord ‘Ons 
Barcelona, Agnes & Raph’. Graag niet wijzigen en/of er afhalen, maar check detailinfo 
op hun websites.  
 
Als je Parc Güell bezoekt, loopt dan ook 20 minuten verder naar het allermooiste 
(gratis) uitkijkpunt Turo de la Rovira (video). 264 meter hoog 360 graden 
panoramaview. 
 
Dagtocht berg Montsserat  per metro en trein naar een adembenemende plek. 
 
Bus Touristic verplichte kost als je voor het eerst in Barcelona bent. 
 
Dierentuin Barcelona Zoo  (slechts 300 meter van ons appartement in parc Ciutadella) 
13 hectare groot! 
 
Bezoek aangrenzende 
wijk Poblenou (video) , 
wandel door de straat 
Ramblas Poublenou en 
bezoek ook zeker even 
Torre Agbar en Espai 
Joliu. 
 
Stadion tour Nou Camp 
FC Barclona Kijkje achter 
de schermen. Wedstrijd 
bezoeken? Tickets via de 
officiële website van de 
club. Doe dit ruim voor je 
stedentrip. Stap in de 
metro om de hoek (Arc de Triomf) en je bent in 30 minuten bij het stadion. 
 
Flamenco concert Palau Dalmases (video)Twee keer per dag. Naast Picasso Museum 
(10 minuten lopen). Reserveren ter plekke. Mag je niet missen! 
 
We hebben een eigen video-kanaal ‘Ons Barcelona’. Hier op plaatsen wij regelmatig 
eigengemaakte filmpjes over plekken die minder bekend zijn, maar wel superleuk.  
Check ook zeker wat is er vandaag te doen in Barcelona (leuke niet-toeristische tips). 
 
 

Hasta Pronto,   Agnes & Raph             

 
 Reageren? raphschouten@ziggo.nl  

http://www.orangemonkeytours.com/nl/
https://vimeo.com/244973712
http://www.barcelonayellow.com/bcn/Barcelona-most-famous-tourist-attractions%20/landmarks/montserrat-mountain
https://www.touracti.com/nl/do/barcelona/4/708/hop-on-hop-off-barcelona-bus?gclid=CI3KgoSu98wCFRUTGwodR8wArg
https://www.youtube.com/watch?v=tsJ-_6ACQEM
https://vimeo.com/205182048
http://www.inandoutbarcelona.net/en/espai-joliu/
http://www.inandoutbarcelona.net/en/espai-joliu/
http://www.guideandgo.com/nl/product/barcelona/1000047/321/barcelona-camp-nou-experience?gclid=CNiaoMau98wCFdIV0wodJsoMvg
http://www.guideandgo.com/nl/product/barcelona/1000047/321/barcelona-camp-nou-experience?gclid=CNiaoMau98wCFdIV0wodJsoMvg
https://vimeo.com/255155478
https://vimeo.com/channels/1209840
https://www.barcelona-metropolitan.com/whats-on
mailto:raphschouten@ziggo.nl

