
v i a g e m

Sol, praia, urbaniSmo, arquitetura, homenS do mundo todo e um eSpírito feSteiro tipicamente eSpanhol  
fazem de barcelona a capital maiS bombada do verão europeu  por thiago magalhães

barceloca!

nas fotos, la barceloneta e casa batlló



H O S P E D A G E M  Com piscina com vista para o mar 
Mediterrâneo e clientes como Mick Jagger e Kate Moss, 
o Hotel Arts (Marina, 19-21, hotelartsbarcelona.com)  
é tido como o melhor da cidade. O seleto Neri (Sant 
Sever, 5, hotelneri.com), um palácio do século 18, tem 
apenas 22 quartos, charme histórico e clima intimista, 
no coração do Barri Gòtic. O omm (Rosselló, 265, 
hotelomm.es) é o oposto disso: high-tech e badalado, 
próximo às compras do Passeig de Gràcia e com um 
restaurante hypado, o Moo. Os modernos gostam  
do CAsA CAmper (Elisabets, 11, camper.com/web/en/
casacamper.asp), uma versão desencanada dos hotéis 
de design, próximo ao Museu de Arte Contemporânea. 
Mas nenhuma dessas opções é mais friendly do que  
o Axel (Aribau, 33, axelhotels.com), o primeiro hotel 
gay do mundo. Além de confortável, tem um belo staff  
e fervo garantido não só entre os hóspedes como 
também com os visitantes que agitam o bar do terraço.

Num patamar intermediário, há opções descoladas  
e com bom custo/benefício no Raval, como os irmãos 
GAt xiNo e GAt rAvAl (gatrooms.es/en/), compactos  
e transadinhos, e o estiloso CHiC & BAsiC tAllers 
(Tallers, 50, chicandbasic.com/esp/localizacion_tallers_
barcelona/), claro e minimalista. Menos vistoso,  
o HostAl GoyA (Pau Claris, 74, hostalgoya.com) tem 
quartos novos e camas enormes e fica atrás da Plaça 
Catalunya. O moderno CAtAloNiA AviNyó (Avinyó, 16, 
hoteles-catalonia.com) fica na rua de algumas das lojas 
mais bacanas do Barri Gòtic. E o HostAl olivA 
(hostaloliva.com) ocupa um edifício antigo e bem 

cuidado no Passeig de Gràcia, com fácil acesso aos 
famosos edifícios de Gaudí e ao bairro gay. 

Se você viajar sozinho, os albergues podem ser  
a opção mais econômica. Tente o AlterNAtive 
BArCeloNA (alternative-barcelona.com), com cozinha  
e wi-fi, e o CeNtriC poiNt Hostel (equity-point.com), 
no Passeig de Gràcia. Já para grupos, vale bem mais  
a pena alugar um apartamento. Pesquise em sites como 
aspasios.com, easysleepbcn.com e feelbarcelona.com. 
Prefira escolher algo nas imediações do Eixample  
e da Plaça Catalunya ou poupe um pouco mais ficando 
no Barri Gòtic ou Raval, que não estão longe (mas  
ficam ermos demais durante a madrugada).

C O M P R A S  A principal referência de consumo da Espanha 
é a loja de departamentos el Corte iNGlés, que vende 
de tudo: de roupas e calçados a eletrônicos e artigos 
para a casa. Na filial da Plaça Catalunya, mais central, 
os estoques nem sempre fazem frente ao enorme fluxo 
de turistas. Pode ser mais fácil encontrar o que você 
procura nas duas lojas da Avinguda Diagonal (números 
471 e 617). Lembre-se de preencher os formulários  
para receber a devolução do imposto IVA no aeroporto.

Lojas conhecidas como Zara, FNAC, Sephora  
e Camper, você acha na AviNGudA del portAl de 
l’ANGel e na CArrer de pelAi, duas artérias 
comerciais que ficam nas imediações da plAçA 
CAtAluNyA. Já as grandes grifes e maisons de luxo 
estão alinhadas ao longo do pAsseiG de GràCiA  
e também na AviNGudA diAGoNAl. 

P
ense naquela capital que é unanimidade quando 
o assunto é fervo no verão. A cidade para onde 
todo mundo toma um avião quando está 
precisando de um bom fim de semana de sol, 
festa e azaração. Onde as pessoas são mais 

relaxadas, sorriem mais, andam de bermuda e chinelos 
e quebram todos os protocolos. Onde homens de corpo 
malhado e dourado flanam para cima e para baixo, 
flertam de um jeito maroto e puxam conversa 
espontaneamente. Onde paira no ar um irresistível 
clima de férias, que é parte do espírito local. 

Se você pensou na Cidade Maravilhosa, entendeu 
bem a ideia. Barcelona é o Rio de Janeiro da Europa,  
o balneário urbano preferido pelos europeus para 
aquela escapada hedonista, mas com um toque cultural. 
Fundada pelos cartagineses e depois ocupada  
por romanos, visigodos e muçulmanos, a cidade  
é o resultado do cruzamento de todas essas referências, 
que se manifestam na incomparável arquitetura,  
na culinária e na cultura de forma geral. Poucas cidades 
da Europa Ocidental são tão ecléticas e plurais.

Capital da província da Catalunha, Barcelona  
é descolada e descompromissada. E gay até a medula, 
especialmente no verão, quando vive um frenesi  
típico de Carnaval carioca, com muitas festas e eventos 
rolando ao mesmo tempo. Entre 1 e 9 de agosto  
de 2009, a cidade vai bombar com a terceira edição  
do Circuit Festival, que espera atrair mais  
de 30 mil pessoas de várias nacionalidades e terá  
a participação do clube brasileiro The Week.

   parc De la cIUtaDella

P A S S E I O S  Os ícones de Barcelona são as construções 
modernistas desenhadas por Antoni Gaudí, como a CAsA 
milà (também conhecida como lA pedrerA), a CAsA 
BAtlló, a inacabada catedral da sAGrAdA FAmíliA e o 
imperdível pArC Güell. O famoso calçadão das rAmBlAs, 
sempre abarrotado de turistas (e batedores de carteira), 
separa os bairros GòtiC e rAvAl e leva ao porto e a lA 
BArCeloNetA, a mais central das cinco praias da cidade.

Vai aqui um aviso: as praias de Barcelona valem mais 
pelo fervo do que pela beleza. A areia é meio escura e 
você sai de lá sujo e empoeirado. BoGAtell tem uma 
moçada bonita, mas é no canto direito de mArBellA que 
os gays se reúnem. Se quiser uma praia melhor, pegue 
um trem e vá para sitGes, charmoso balneário vizinho, 
que é quase 100% gay. 

O burburinho gay da cidade está dentro do quadrado 
formado pelas ruas Diputació, Balmes, Valencia  
e Villarroel, no bairro eixAmple. As ruas Casanova, 
Consell de Cent e Diputació reúnem lojas, bares  
e restaurantes fervidos. Outras dicas: não deixe de subir 
de bondinho até moNtjuiC, para ver Barcelona do alto,  
e dê uma voltinha no agradável pArC de lA CiutAdellA, 
não muito longe do museu piCAsso.

Se você for usufruir intensamente dos museus  
e das atrações turísticas, pode valer a pena comprar um 
BArCeloNA CArd, que dá descontos em tudo, mais 
transporte público grátis por um período de dois a cinco 
dias. Por outro lado, se for só usar o transporte, sai mais 
barato comprar bilhetes múltiplos de dez viagens,  
que você emite sozinho em máquinas no metrô.

 saGraDa faMÍlIa

   casa MIlÀ

 plaça catalUnya
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   axel sky bar

 Dboy

   MercaDo De la boqUerÍa
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Para garimpar coisas bacanas e diferentes, o segredo 
é se perder pelas ruelas do Barri Gòtic (principalmente 
Portaferrissa, Duc, Ferran e Avinyó) e pelo Raval (em 
especial o calçadão Tallers e os arredores do Macba). 
Há outlets que vendem Diesel e Energie a ótimos 
preços, peças de design, enfeites para a casa, criações 
de novos estilistas, brechós, sapatos bacanas... Boa caça!

No capítulo comprinhas GLS, vale conferir  
as livrarias CómpliCes (Cervantes, 2), ANtiNous (Josep 
Anselm Clave, 9) e Nosotr@s (Casanova, 56). A zona  
do Eixample tem várias lojas multimarcas com cuecas 
de grife, regatas, jeans e outros itens de desejo  
do público gay. Para artigos de sex shop, vá à d-ArNess 
(Casanova, 63) e à CoNdoNeríA (Plaza Sant Josep 
Oriol, 7), especializada em preservativos.

R E S TA U R A N T E S  A máxima do “bom, bonito e barato”  
cai como uma luva para a gastronomia de Barcelona. 
Restaurantes charmosos e convidativos servem ótimos 
menus do dia, com duas ou três opções de entrada, 
prato e sobremesa, por preços entre 10 e 18 euros.  
Fuja das Ramblas, cheia de lugares pega-turista,  
caros e ruins. Novamente, a dica é se embrenhar  
pelo Barri Gòtic e pelo Raval.

Nas laterais da linda plAçA reiAl, estão dois  
dos meus favoritos na cidade: o lA CremA CANelA 
(Passatge Madoz, 6, lacremacanela.com), pequeno  
e superfofo, com culinária fusion, e o QuiNze Nits 
(Plaça Reial, 6), um clássico, sempre movimentado.  
Sugiro almoçar no primeiro e jantar no segundo.

Do lado oposto das Ramblas, no enorme merCAdo  
de lA BoQueríA, o piNotxos serve em seu concorrido 
balcão algumas das melhores tapas (petiscos típicos)  
da cidade. A especialidade do bar, que fecha para férias 
em agosto, são os frutos do mar. Atrás do mercado,  
na pequena Plaça de La Gardunya, o informal BAr rA  
é outra boa opção para almoçar bem e barato, com dois 
menus do dia servidos sob guarda-sóis coloridos.  
Perto dali, na discreta e menos turística Rambla  
del Raval, jante na pizzaria moderninha lA veroNiCA.  
Peça a pizza Bruni, com tomate, mussarela, creme  
de tomates secos macerados e radicchio picado.

Barato, saudável e descolado, o udoN (udon.es)  
é um restaurante especializado em noodles, espécie  
de macarrão oriental. Num ambiente bem frequentado, 
você senta em mesas coletivas e escolhe entre várias 
combinações com três tipos de massa (udon, soba  
e ramen), algumas delas ensopadas, com jeitão  
de yakissoba, outras feitas na panela wok, ao estilo 
tailandês. Tem filiais no Raval (Tallers, 69), no Eixample 
(Consell de Cent, 323) e no Born (Princesa, 23).

Aliás, o BorN, bairro entre o Gòtic e o Parc de la 
Ciutadella, é uma dica imperdível para jantar. Procure 
no mapa a Carrer del Comerç, a Plaça Comercial,  
o Passeig del Born e a Carrer del Rec, que concentram 
ótimos restaurantes, como o asiático-mediterrâneo 
sikkim (Plaça Comercial, 1, sikkimbcn.com),  
o contemporâneo BestiAri (Comerç, 25, esquina com 
Fusina), o argentino moreliA (Plaça Comercial, 7),  
o tailandês WusHu (Marquès de L’Argentera, 1)  

e o elogiado ComerC 24 (Comerç, 24). Vá caminhando, 
olhando os cardápios, e entre onde mais lhe apetecer. 

Para quem faz questão de estar entre iguais,  
os restaurantes do Eixample recebem um público 
maciçamente gay. O futurista suCulus (Diputació, 172) 
tem um ambiente mais bonito, mas a comida do vizinho 
ÚNiCo (Diputació, 176) é melhor. Na mesma rua,  
mas fora do buxixo, prove as tapas do tApAç24 
(Diputació, 269, tapac24.com). 

F E R V E Ç Ã O  No verão, Barcelona vive dias e noites de 
ferveção nonstop. As ruas ficam cheias de turistas gays, 
que visitam as atrações turísticas e batem perna pelo 
Eixample. O agito na praia começa depois das 15 horas 
e alguns chiringuitos (bares de praia) colocam música 
alta para o povo dançar ali mesmo. Como o Sol se põe 
depois das 20 horas, o babado na areia vai longe.

Para um lance sexual mais direto, os finais de tarde 
na sauna CAsANovA (Casanova, 57) costumam ser 
movimentadíssimos, assim como as madrugadas  
pós-clube. À noite, os encontros também são picantes 
em cruising bars, como o BerliN dArk (Passatge  
de Prunera, 18, esquina com Font Honrada), que 
organizam festas para todos os apetites e fetiches.

Não é difícil descobrir o que está pegando na noite 
gay. Dê uma volta pelas ruas do Eixample, em especial  
a Casanova e a Consell de Cent, e os flyers começarão  
a se acumular na sua mão. Nos bares e nas lojas  
do pedaço, são distribuídos vários guias, que trazem 
informações completas, incluindo endereços e mapas. 

para MaIs InforMações sobre DestInos e pacotes, acesse  
grupoviagem.com.br e clickviagem.com.br

Imite os espanhóis: faça a ronda completa, pulando  
de bar em bar. Escolha uma noite gostosa e vá conhecer 
o Axel sky BAr, no terraço do Hotel Axel (Aribau, 33), 
onde você poderá fazer novos amigos enquanto toma 
uma taça de champanhe no deque da piscina.

A melhor boate gay é a dBoy (Ronda Sant Pere, 
19-21), repaginação da antiga Salvation, com som  
e ar-condicionado potentes e muita gente bonita.  
Os mais maduros preferem os sábados da mArtiN’s 
(Passeig de Gràcia, 130) e a metro (Sepúlveda, 185), 
que funciona diariamente. Para ouvir grandes nomes  
da música eletrônica, vá ao gigantesco rAzzmAtAzz 
(Almogavers, 122, salarazzmatazz.com), um complexo 
com cinco enormes pistas de dança, que funcionam 
como clubes independentes, e ao lA terrrAzzA 
(laterrrazza.com), único clube totalmente ao ar livre  
da cidade, que fica dentro do Poble Espanyol. Mas 
guarde energia para a melhor balada fixa de Barcelona:  
o afterhours souveNir (Nou de Sucre, 75, em 
Viladecans, um município vizinho. Ônibus grátis saem  
a cada 30 minutos da Plaça d’Espanya). Público mixed, 
homens lindos, música incrível e clima de hedonismo 
total. Chegue às 8 horas de domingo e dance até as 13.

Para quem for se jogar no CirCuit FestivAl,  
o roteiro de festas e demais atividades está no 
circuitfestival.net. Entre os destaques: a WAter pArk, 
day party no parque aquático Illa Fantasía, e a BeACH 
dAy pArty, no clube L’Atlàntida, em Sitges. n


