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Vælkomin til Costa Brava 

 
Vit vilja bjóða tykkum at verða hjartaliga vælkomin til Costa Brava, sól og summar, og 
somuleiðis vælkomin á eitt av okkara sera væl dámdu Aqua hotellum. Hetta er triðja árið á 
rað, at vit senda okkara kundar beinleiðis úr Føroyum til Spania á sólferiu. Vit hava síðani 
beinleiðis flúgvingin til Barcelona byrjaði, sent túsunda tals av føroyingum til Costa Brava og 
væl dámdu Aqua hotellini.  
 
Samstarvið millum 62°N og Aqua ketuna hevur verið sera gott hesi árini, og hava vit í felag 
gjørt nógv frammstig fyri hvørt árið.  
Vit hava í samstarv við Aqua ketuna góðar gistingar møguleikar, góðar flutningsmøguleikar 
bæði í samband við at tit verða heintaði á flogvøllinum og koyrd aftur, og í samband við 
okkara útferðir. Somuleiðis hava vit sera dugnaligar danskar ferðaleiðarar, sum eru við á 
okkara útferðum og í samband við heinting á flogvøllinum. 
 
Vit vilja í hesum hefti greiða tykkum frá økinum Costa Brava og somuleiðis stórslidna 
stórbýnum Barcelona. Eisini vilja vit vísa tykkum á støð ið eru eina vitjan verd, okkara 
útferðir og mangt annað.  
 
Starvsfólkini í móttøkuni á hotellinum, eru altíð tilreiðar  at geva tær kunning til eitt og 
hvørt, sum tær tørvar svar uppá.  
 

Vit síggja fram til nógv góð ár saman við Aqua hotellunum afturat, og vóna at síggja teg aftur 
her í Costa Brava. 
 
Góða ferð.  
 
Ynskja sølufólkini á 62°N Travel 
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Kunning um ferðamálið, Costa Brava 
 
Ferðatíðarskeið : Tú kanst fara hvønn sunnudag beinleiðis úr Vágum til Barcelona frá 

18. mai til 19. oktobur. 
Flogtíðin :   Uml. 3½ tíma 
Tíðarmunur :   Føroyskur +1 tíma 
Høvuðsstaður: Madrid   
Valuta :  Evra 
Mál:   Spanskt og katalanskt 
Religión :  95% katolikkar 

  
Ferðamálið 
Vakra Costa Brava liggur í norðureystara spanska krókinum við Pyrineafjøllunum í baksýni. 

Strondin er 214 kilometrar og røkkur frá Blanes fyri sunnan til Portbou við fraklandsmarkið 

umleið 50 kilometrar norðan fyri Barcelona bý. 

Í Costa Brava eru vakrar, friðsælar strendur við gyltum sandi og hellu, ið gevur einastandandi 

møguleikar fyri at snorkla og kava. 

Hetta, sameinað við teir mongu spennandi býirnar, vøkru miðaldarbygdirnar, frálíku 

merkisstaðirnar, katalanska mentan og søgu og tey kulinarisku upplivilsini, ger Costa Brava 

til eitt tað mest spennandi umráðið í Spania. 

Haraftrat er høvuðsstaðurin í Katalonia, Barcelona, ein av mætastu stórbýum í Europa í eitt 

nú móta, søgu og ikki minst arkitekturi, serliga í modernismuni við Antonio Gaudí, sum er ein 

av mongum arkitektum, ið hevur sett sín dám á Barcelona. 

Søguliga miðaldarkjarnin í Barcelona við síni heilt serligu atmosferu er tann ósvitaligi 

miðdepilin við óteljandi keypsmøguleikum, barrum og matstovum, og tí at býurin liggur 

beint við strondina, er ein serstakur stemningur yvir bæði býar- og strandarlívi. 

Veðurlag  
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Bussflutningur  
Tá ið tú lendir í Barcelona, tekur okkara danski ferðaleiðari ímóti tær á flogvøllinum. 
Ferðaleiðarin fylgir tær til bussin og koyrir teg Costa Brava.  
Uml. 1½ tími at koyra teir 90 km til Costa Brava.  
 
 

Aqua hotellini  
Aqua Hotel Aqua Marina & Spa ****  - Santa Susanna   
Aqua Hotel Montagut ****   - Santa Susanna   
Aqua Hotel Onabrava & Spa ****  - Santa Susanna   
Aqua Hotel Bella Playa ***   - Malgrat De Mar   
Aqua Hotel Bertran Park ***   - Lloret De Mar   
Aqua Hotel Nostre Mar ***   - Pineda De Mar   
Aqua Hotel Promenade ****   - Pineda De Mar   

 

 
Kort yvir Costa Brava  
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Santa Susanna 
 

   
 

Liggur norðan fyri Costa de Barcelona – Maresme, millum havið og fjøllini nærindis 

Montenegre - Corredor National Park. Santa Susanna liggur á einum 12,5 km2 umráði 

millum tvey onnur tilhald (resorts), Pineda de Mar og Malgrat de Mar. Innan fyri hetta 

12.5km2 umráðið er eisini " Turó de Montagut " ( 215 m ) , " Turó de la Guardia " ( 241 m ) 

og " Turó de Miralles " ( 335 m ), trý lág fjøll har um vegir. 

Santa Susanna er modernað og hevur alt tað at bjóða tær, sum tú kundi ynskt tær av eini 

baðiferiu . Her eru fyrsta floks strendur og fyrsta floks sportsfasilitetir. Við øllum hesum í 

huga er lætt at síggja, hví Santa Susanna hevur fingið familju- og turismu-heiðursløn. 

Fólk, ið hámeta náttúruna, kunnu njóta fjallalendið rundan um staðið og rekreativa 

virksemið, sum er í slíkum landslagi. 

Í gamla býarpartinum í Santa Susanna, kunnu tey, sum leggja í arkitektur ella søgulig støð 

vitja kirkjuna, tann gamla kjarnan ella leikhús, her ymiskir leikir og tiltøk eru regluliga. 

 

Mentan  

Tað lítla tilhaldið millum bæði fjøll og sjógv liggur millum tvey onnur feriustøð, Malgrat de 

Mar og Pineda de Mar og eita eftir dalinum, sum liggur har í nánd. 

Í 18. øld vóru nógvir skansar og støðir, ið vórðu bygd fyri at verja seg fyri teimum mongu 

piratálopunum, ið vóru um hetta mundið.  

Santa Susanna er ein býur fyri seg við grannaøkið Pineda, Malgrat og Sant Pere de Riu. 

Vert at vitja í Santa Susanna  

Parish-kirkjan í Santa Susanna 
Sóknin er í Plaza de Catalunya. Kirkjan er bygd eftir seinna heimskríggj, og Cartanya biskupur 
vælsignaði hana. Inni í kapellinum eru ymiskir kálkmálningar, sum Aureli Croisset hevur 
málað. 
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Kirkjan í Santa Susanna 
Kirkjan í Santa Susanna er eitt rómverskt tempul, ið er knýtt at einum búnaðarbygningi 
nærindis Can Rafes. 
 
Kirkjan í Christ Balasch 
Hetta er ein minni kirkja, og hon stendur á "Vella"-gøtuni. 
 

Mare de Deu de Gracia  
Varð bygd í 18. øld. Ein vitjan í hesum kapelli vísir tær eitt yndisligt útsýni yvir havið og økini 
rundan um henda vakra partin av Costa de Barcelona. 
 
"Masies"  
Gamli býarparturin í Santa Susanna, sum liggur í fjøllunum á økinum við hotellið, er avtakið 
við húsum sum "Masia", ein eyðkendur formur fyri byggjarí har um vegir. Húsini vórðu bygd 
frá 14. til 19. øld. Teir elstu bygningarnir eru Can Rabassa, Can Rossich og Can Jordá. Aðrir 
bygningar eru Mas de Dalt og Kan Torret, her tann seinni er kendur fyri at hýsa Santa 
Susanna Shakespeare Festivali við konsertum, opera, leiki og dansi. 
 
Skógarparkin Font del Boter  
Parkin liggur bara einar tveir kilometrar frá miðbýnum. Her er sera áhugaverd geologi, grøði 
og ríkt djóralív. Her er stórur skógur við borðum og stólum, so gestirnir fáa slappað av og 
njóta tað vakra umhvørvið og tær lekjandi keldurnar. Umframt alt hetta eru vegir her, ið eru 
frálíkir at súkkla og ganga á. 
 
Torres de Vigilancia  
(Vaktatorn) Sum áður nevnt varð Santa Susanna og økið her fyri piratálopum. Tey vóru 
atvoldin til, at tey mongu vaktartornini vórðu reist fyri at verja seg fyri sjórænarunum, og 
Santa Susanna varð kallað "Vaktartornið á Costa del Maresme". Tornini eita: Torre de Galter 
Mas, Torre de Can Rates og Torre Montagut. 
 

Aktivitetur og festivalar 

Mentanarvárið Saint Jordi er frá 23. apríl til miðjan juni. Hesa tíðina verður skipað fyri 

mongum mentanartiltøkum um vikuskiftið. Tiltøkini eru soleiðis skipað, at nakað er fyri øll, 

eitt nú fyrilestrar, útferðir, konsertir, framsýningar, sjónleikir og námsskeið (workshops). 

Sardanes  
"Katalanskur dansur" er hvønn sunnudag. Her kanst tú síggja listafólkini dansa siðbundnan 
dans. 
 
Verbena de Sant Juan 
Ein populerur festivalur, ið verður hildin 23. juni. 
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Santa Susanna fiesta 
Henda stevnan verður hildin í aðru viku í august og er altíð væl umtókt. Her er dansur, 
fýrverk, framførslur hjá skúlum og børnum á staðnum umframt tað kenda tiltakið, tey rópa 
Esbart de Santa Susanna í Santa Susanna. 
 
Katalanskur dansur  
Hesin dansur er vanliga á promenaduni og øðrum turistumráðum í Santa Susanna einaferð 
um vikuna frá mai til oktobur. Eitt hornorkestur úr grannalagnum plagar at spæla. 
 
Vikumarknaður 
Á promenaduni á hotelløkinum hvønn týsmorgun frá apríl til oktobur. Í Santa Susanna-
miðbýnum hvønn leygarmorgun alt árið. 
Listahandverksbúðir eru á promenaduni á hotelløkinum hvønn seinnapart og hvørt kvøld frá 
apríl til oktobur. 
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Malgrat de mar 

   
 

Ein hugnaligur strandarbýur. Sandstrondin er fleiri kilometrar long og er sera góð til allan 
sjósport. Við lokaltoki er tað lætt, skjótt og bíligt at ferðast millum Malgrat og hinar býirnar 
við Costa Brava-strondina.  
 
Malgrat de Mar Vilanova varð bygdur í 1373. 
 
Malgrat hevur søguliga verið landbúnaðar- og sjóhandilsbýur, og síðan 19. øld hevur verið 
nógv ídnaðarligt virksemi her. Alt hetta hevur myndað henda fjølbroytta býin, sum 
upprunaliga hýsti einum fólki, ið yvirhøvur livdi at útróðri, námsvinnu og landbúnaði. Sum 
turistbýur var Malgrat ikki til fyrr enn í 1960'unum. 
 
Hesin hugnaligi strandarbýurin, grannabýur hjá Santa Susanna, liggur bara 60 km frá 
Barcelona og 40 km frá Girona, og strondin er einar 7 km. Hon er tiltikin fyri dygd og góð til 
sport og frítíðarvirksemi bæði fyri vaksin og børn. 
 
Malgrat de Mar liggur væl við landavegi, motorvegi og jarnbreyt í námind. 
 
Býurin Malgrat de Mar fevnir um nógvar handlar og matstovur. Hann er vorðin eitt av 
yndisferiumálunum hjá familjum. 
 
Býurin er umgirdur av natúrligum vakurleika við serstakari og einastandandi náttúru. Her eru 
eisini tvey frálík grøn økir: “Slotsparkin” og "Francesc Macia-parkin”. 
 
Mentan  

Síðan 14. øld hevur Malgrat de Mar verið kendur sum ein mentanarligur, listaligur og 

sosialur býur. Tað er grundin til, at eisini modernisman hevur sett sín dám á Malgrat de Mar.  

Eitt tað týdningarmesta eyðkennið við býnum er margfeldið, sum vísir seg við teimum 

ymisku søguligu bygningunum og støðunum.  
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Vert at vitja í Malgret de Mar 
 
Í St. Nicholas, tí søguliga miðbýnum, kanst tú vitja kirkjuna St. Nicholas við sínum klassisku 

funktiónum og áttakantaða klokkutorni. Kirkjan er kend sum "strandarkatedralurin".  

Peixateries Vella  
(Gamlir fiskahandlarar) varð skipað seinast í 19. øld. Upprunaliga var tak yvir staðnum. 
Slaktararnir hildu til sunnan fyri og fiskahandlararnir norðanfyri. Enn í dag er sami steinur á 
staðnum, har fiskahandlararnir seldu sína dagligu veiðu.  
 

Býráðshúsið  
Hesin modernistiski bygningurin stóð liðugur tann 15. august 1913. Nú er hann fullkomiliga 
gjørdur av nýggjum innan 
 
Býarbókasavnið  
"La Cooperativa" var upprunaliga ein harragarður, ið varð bygdur seinast í 16. øld. Fyrsta 
familjan á staðnum var "Clapers partly". Men seinni fekk bygningurin aðrar funktiónir, eitt 
nú hospital hjá blóðgevarum (18. øld), heimstaður fyri Casino Malgratenc (19. øld), eitt 
fakfelag (20. øld). Í dag: býarbókasavn. 
 
Ca l'Arnau  
Art Nouveau-bygningur frá 1914. Bygningurin er umvældur og hýsir nú ferðavinnudeild hjá 
Malgrat de Mar kommunu. 
 

Can Campassol  
Eitt rættiliga vakurt grønt øki, sum var kolonihús, har frú Zenobia Camprubí, kona 
nobelvirðislønarvinnaran, Juan Ramón Jiménez, búði fleiri summur gjøgnum barndómin. 
Hann býr nú í Casal de Jubilats. 
 

Aktivitetir og festivalar 

23. og 25. juni St. Joan-bál (jóansøkubál).  

Summarfestivalur og St. Roc 15.-16. august 

Altjóða fólkaminnisstevna í septembur.  

Aplec av sardanas 

Fyrsta sunnudag í oktobur. 

Marknaðarvika: Hósdag (framman fyri Aqua Hotel Bella Playa) og eisini í miðbýnum (Plaza de 

Catalunya) 
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Iloret de Mar 
 

 
 

Lloret de Mar er ein býur við meira enn túsund ára søgu. Í øldir er Lloret de Mar vaksin til at 

gerast tann dynamiski og modernaði turistbýurin, hann er í dag. Lloret de Mar liggur í 

sunnara parti av Costa Brava, minni enn 100 km frá Barcelona. Býurin liggur sera væl fyri, so 

tað er lætt hjá fólki at vitja Gerona, Figueres (Dali Museum) o.a.  

Lloret er millum tey mest vitjaðu støðini við ítróttarútbúnaði, frítíðarvirksemi og køki.  

Býurin er 48 km² til víddar við 7 km langari strond, einum botaniskum hava og einum 

veldigum mentanararvi. Alt hetta borgar fyri, at Lloret er eitt tað besta ferðamálið í 

Katalonia.  

Mentan 

Lloret de Mar hevur ein ríkan mentanar- og náttúruarv: iberiskar búsetingar, miðaldar 

borgir, slott og havar lýsa søguna um býin . Við sínum meira enn 48 km ² øki er Lloret de Mar 

eitt paradís hjá fólki, ið vilja vera úti í náttúruni. Her er gott at ganga eftir góðum gøtum, og 

gongutúrar sum "Caminos de Ronda", um áir og strendur enda við flottum útsýni yvir havið. 

Serliga dragandi eru gongutúrarnir úr Lloret de Mar til Fenals og eftir vegnum til Lloret de 

Mar, Cala d'en Simó. 

 

Vert at vitja í Iloret De Mar 
 
Fornminnissavnið 
Sjósavnið   
Can Garriga Historical Center 
Puig-kastellið 
Sant Joan-slottið 
Parish-kirkjuna hjá Sant Roma 
Modernist-kirkjugarðin  
Santa Clotilde Gardens  
Can Saragossa  
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Pineda de mar 
 

 
 

Pineda de Mar er ein strandarbýur við borgini Montpalau, sum varð bygd í 18. øld, tá ið 

Pineda de Mar æt Pobla de Sa Buada. Í mong ár varð býurin ofta fyri sjónrænaraálopum, og 

seinni hevði kríggið móti Napoleon við sær, at býurin brann í grund. Tann dag í dag vísa 

nøkur jarðfrøðilig støð, sum eru heilt frá ár 3 f.Kr, at iberar búsettust í Pineda . 

Pineda de Mar liggur í norðara parti av Costa de Barcelona - Maresme , millum býirnar 

Calella og Santa Susanna við Miðjarðarhavið.  

Pineda de Mar liggur 10 metrar yvir havfløtuni millum fjøllini og strondina. 

Býurin fevnir um 1.035 hektarar (10,35 km ²), og fólkatalið er 26.066 (2012). 

Landbúnaðarjørð og skógir eru næstan 70% av býarøkinum. 30% eru íbúðar- og ídnaðarøki. 

Haraftrat er ein stórur partur av býnum við strondina broyttur til íbúðarøki og hotell. 10% av 

býnum eru ein partur at natúrparkini Montnegre. 

Fíggjarliga virksemið í Pineda de Mar er yvirhøvur knýtt at hjálparætlanum, handli og 

matstovuvinnuni. Sum í teimum flestu strandarbýunum hevur búskaparliga menningin havt 

við sær betri tænastu.  

Pineda de Mar hevur eina frálíka, langa sandstrond við víðfevndum gistingarmøguleikum, 

kaffihúsum, terassum og matstovum, ið ligghja fram við promenaduni. Promenadan hevur 

eisini nógv grøn umráði, og her er eisini eitt spælipláss til børnini. 

Her eru nógv frítíðar- og heilsubótartilboð umframt mentanarlig tiltøk og virksemi hjá 

børnum. Pineda Animació bjóðar ókeypis undirhald í skúlaferiuni fyri turistar í býnum. 

Pineda de Mar kann eisini reypa av nógvum vatnsporti sum t.d. kajakk og body boarding . Tú 

kanst eisini royna skateboard og eisini er nógv hjá børnum at takast við á strondini, eitt nú 

vatnspøl og hoppiborg . 
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Mentan 
 

Pineda de Mar ber framvegis sjónlig tekin um sína fortíð. Her eru fornfrøðiligar leivdir av 

iberiskari og rómverskari sivilisatión. Tú hevur møguleika at ferðast gjøgnum søguna hjá 

Pineda, ið fevnir um eini tvey túsund ár. 

Pineda de Mar er heimstaður hjá Tharrat-stovninum fyri grafiska list, ið hýsir tí, sum ivaleyst 

man vera eitt tað besta savnið av hesi listagrein. Stovnurin hýsir einum føstum savni av 

grafiskari list hjá Joan Josep Tharrats, ið grundlegði stovnin, eisini hjá øðrum listafólkum sum 

Miró, Tàpies, Brossa Guinovart, Clave, Ponç, Fontserè og Subirachs. Haraftrat hýsir ein annar 

bygningur har í nánd einum serligum bókasavni, ið er vígt arbeiðinum hjá Tharrat og 

grafiskari list í fleiri ættarlið. 

 

Vert at vitja í Pineda De Mar 

La Riera De Pineda (rómverska akvaduktin Can Cànoves-Torre de Sant Jaume Church hjá 

Sant Pere de Riu-Castillo-Can Montpalau Pallofa-Salt de l'aigua). 

Gamla býin (Can Jalpí-Church hjá Santa Maria-Ermita de la Mare de Deu de Gràcia-Chapel of 

Sant Antoni-Library-Term Cross-Quintana Can Tharrats Graphic Arts Foundation (Javier 

Mariscal hevur endurnýggjað) 

Municipal Exhibition Hall 

Bygningar frá XIX-XX-øld 

Contemporary Buildings  
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Strendurnar í Costa Brava  

Costa de Barcelona - Maresme hevur nakrar frálíkar strendur við tí Bláa Flagginum, sum 

veittrar. Bláa flaggið merkir dygdarsjógvur, -sandur og tænasta.  

Innan fyri trægirðingina eru friðsælar vágir við bestu umstøðum at svimja og snorkla.  

Her er eitt úrval av teimum bestu strondunum á Costa Brava frá Barcelona til 

fraklandsmarkið. 

Santa Susanna 

Fleiri kilometrar av reinum gullsandi. Her eru brúsur, WC, vaktartorn og portur, ið eru 

karmur um eitt trygt og róligt umhvørvi. Í Santa Susanna eru tríggjar strendur við EMAS-

váttan fyri dygd. 

Santa Susanna, ið liggur við strondina millum sandheyggjar, er turistbýur. Her kanst tú vera 

við í mongum ymiskum vatnsporti. Her er windsurfing, dreka-surfing, kaving, jetskíðing, 

katamaranur, banan, kajakk, funboard, skateboard, sigling o.a.  

Tey, ið búgva á Aqua-hotellunum kunnu brúka kajakkirnar ókeypis, og tey fáa avláttur upp á 

annað virksemi. 

 

Nakrar strendur í Santa Susanna 
 

Platja de Llevant  
Platja de les Dunes  
Platja de les Caletes  
 

Malgrat de Mar 

Malgrat de Mar hevur eitt langt strekki av góðari strond.  

Ítróttaríðkarar hava "La Conca", ið er kend fyri sín windsurfing-skúla.  

Á l 'Astilllero-strondini bjóðar Kids Club ókeypis undirhaldsskrá í skúlafrítíðini fyri turistar. 

Skráin fevnir um: Bókasavn, verkstaðir fyri børn, eitt spælipláss við hoppiborg og øðrum 

stulleika, og alt er undir tryggum eftirliti. 
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Nakrar strendur í Malgrat de Mar 
 

Platja De L ´Shipyard  
Malgrat Platja of centre 

Platja  
Platja of the Tordera  
 

 
Lloret de Mar 
 

Lloret de Mar kann reypa av deiligum dygdarstrondum undir bláa ES-flagginum sum váttan 

fyri vatngóðskuni: Q (ICTE), ISO 14001, E-MAS ...  

Strendurnar eru fleiri kilometrar langar. Við sínum vøkru hvítu sand- og hellustrondum er 

skilligt, hví so nógv fólk njóta sólina og havið. 

Her eru barrir og matstovur, og fasilitetirnir fevna um parasollir og liggistólar, WC, brúsur, 

rampur til rørslutarnað, lívbjargarar, politipatruljur og nógvur vatnsportur, herímillum 

windsurfing og sigling. 

Nakrar strendur í Lloret de Mar:   
 
Cala Boadella  
Playa Santa Cristina  
Fenals Beach 
Sa Caleta  
Playa Treumal 

 

Pineda de Mar 

Pineda de Mar hevur eina frálíka, breiða og langa sandstrond, ið eisini hevur Bláa Flagg-

váttan.  

Hjá teimum, ið elska vatnsport, er eisini ein sera væl útgjørd siglingarstøð við frálíkum 

fasilitetum.  

"Pineda Animació" bjóðar ókeypis undirhaldsskrá í skúlafrítíðini við verkstøðum fyri børn, 

spælipláss, súkklur, skateboards, body boards, kajakkir, beachvolley og fótbólt umframt 

strandarútgerð at brúka ókeypis. 

Nakrar strendur í Pineda de Mar 
 
Dels Pins Platja 
Dels Pescadors Platja 
Platja De La Riera 
Platja Poble Nou 
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Katalanski køkurin  

Tann katalanski køkurin er ein tann best umtókti í heiminum. Í Costa Brava-umráðnum hava 

tit møguleikan at royna nakrar av teimu bestu sponsku rættunum. 

Katalanski køkurin hevur veruliga nakað fyri øll: Frá einføldum mati til sofistikeraðar rættir 

við nógvum ymiskum ingrediensum. Katalonia er eisini kent fyri síni ymisku vínsløg, 

sjampanju og spiritus. 

Í katalanska køkinum er m.a. fiskur og skeljadjór sum t.d. "Suquet peix" , ymisk sløg av 

kræklingarættum, rísrættum, grill og ymiskari sós, sum fullfíggjar matin. Her kanst tú eisini 

royna nógvan annan mat úr øðrum pørtum av Spania, eitt nú tortilla , tapas , olivin , ost ... 

Afturvið øllum hesum kanst tú drekka gott katalanskt vín. 

Serrættir á borðinum 
Summir katalanskir rættir eru serliga katalonskir. Nogle produkter har en fremragende ry 

med produkter fra Catalunya bliver ikke anderledes.  "Montserrat" er kent fyri síni jarðber, 

soppar, kirsiber, ertrar og tomatir. Og ikki minni kent er hetta strandarøkið  fyri sínar rækjur 

og høgguslokk. 

Traditionellar dessertir 
Eftir eina góða máltíð er gott at fáa okkurt gott omaná. Alt eftir árstíðini kanst tú njóta 

dygdardessertir sum "bunuelos" og Crema Catalana. Í páskavikuni kanst tú njóta "Tortell" og 

"Mona de Pascua". Haraftrat er høvi á summarfestivalinum at royna "Coca"(ein katalansk 

keks), og á jólum er "Tortell" á menuini. 

Ein annar máti at uppliva tann lokala køkin er á teimum mongu stevnunum og 

marknaðunum, her handilsfólk og framleiðarar selja sína vøru. 

Tapas 
Tapas er eitt gott boð upp á lekran mat. Fyrr varð tapas etið sum forrættur áðrenn eina 

máltíð, men í dag vanligt, at tapas er tann veruliga máltiðin. Krokettir , Patatas Bravas , 

ansjósur, olivin , calamari, stoktur fiskur, skinka ... eru millum teir populerastu tapas-

rættirnir her um vegir. 

 
Matstovur, vit kunnu viðmæla í Costa Brava  
 
Í Santa Susanna, Aqua Marina hevur eitt sera gott pizzaria og so ein meksikansk matstova, 
“La Pergola” 
Í Lloret de Mar eru nógvar matstovur, og har er ein frálík pizzaria : Da Paolo 
Malgrat de Mar: Restaurant Bei Pepe    
Pineda de Mar: Restaurant Pepet     
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Útferðir  

Hetta eru útferðir, sum 62°N skipar fyri saman við donskum ferðaleiðara. Hesar útferðirnar 

eru hvørja viku frá 18. mai til 19. oktobur. Útferðirnar eru treytað av, at nóg nógv tekna seg. 

T.v.s. minst 20 persónar á hvørjari útferð. Bussurin heintar fólk á øllum Aqua-hotellunum. 

 

Týsdag  

Barcelona City og Camp Nou kl. 09.00 – 17.30  
  

Vaksin    Prísur pr. pers. 595 kr.         - 80€   
Børn 3-11 ár Prísur pr. pers. 495 kr.         - 66€ 
Børn 0-2 ár  Ókeypis 
 

  

Farið verður av hotellinum kl. 09.00. Koyrt verður til Montjuich. Har verður steðgað við 

útsýnisstaðið, hiðan tú sært inn yvir Barcelona bý. Hugt verður eisini at olympiska stadion og 

olympisku havnini. Koyrt verður víðari til heimsins størstu Columbus-standmynd, ið stendur 

við inngongdina til Ramblaina. Hiðan gongur ferðaleiðarin við tykkum niðan til flottastu 

marknaðarhøllina í Spania, “La Boqueria”.  

Síðani hevur tú tína egnu tíð til taks. Ferðaleiðarin sigur tykkum, nær tit skulu møta aftur við 

bussin. Roknað verður við 1½ - 2 tímun. Eftir hetta verður koyrt til Camp Nou, har vit hyggja 

at stórsligna fótbóltsstadioninum. Vit eru aftur á hotellunum uml. kl 17.30. 

**Legg til merkis, at raðfylgjan kann vera ein onnur frá útferð til útferð. Tað valdast 

ferðsluna.  
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Mikudag  

Montserrat og sjampanju-kjallari kl. 09.00 – 18.00  

  

Vaksin   Prísur pr. pers. 595 kr.         - 80€   
Børn 3-11 ár Prísur pr. pers. 495 kr.         - 66€ 
Børn 0-2 ár  Ókeypis 
 

  

Farið verður av hotellinum kl. 09.00. Komið verður til Montserrat uml. kl 10.30. Gingið 

verður saman við ferðaleiðaranum frá bussinum niðan til kirkjuna. Ferðaleiðarin greiðir frá 

tí, tú sært, og vísir á støð, har tú kanst eta o.a.  

Hugt verður at kirkjuni og lurtað verður eftir vakra sanginum hjá dreingjakórinum, sum 

gongur í dreingjaskúla á klostrinum. Deingjakórið er í summarfrí í juli og til uml. hálvan 

august. So tá er eingin sangur. Tað kann eisini koma fyri at kórið er burtur onnur tíðspunkt. 

Tíð verður sett av til, at tit sjálv kunnu hyggja at savninum, ganga túr í umráðnum og 

møguliga royna rennistrongin.  Hetta kostar alt eyka. Goldið verður á staðnum.  

Koyrt verður eitt sindur longri suður í landið, har steðgað verður við sjampanjukjallaran, 

Cavas Freixenet ella Cordorniu. Her verður greitt frá, hvussu sjampanja verður gjørd. Tú 

smakkar sjampanju, og her er eisini rundvísing.  

**Legg til merkis, at raðfylgjan kann vera ein onnur frá útferð til útferð. Tað valdast 

ferðsluna og hvat tíð, vit sleppa í sjampanjukjallaran.  
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Fríggjadagur   

Barcelona City og Sagrada Familia kl. 09.00 – 17.30  

     

Vaksin    Prísur pr. pers. 595 kr.         - 80€   
Børn 3-11 ár Prísur pr. pers. 495 kr.         - 66€ 
Børn 0-2 ár  Ókeypis 
 

  

Farið verður av hotellinum kl. 09.00. Vit síggja ta heimskendu kirkjuna, Sagrada Familia 

innan og uttan. Koyrt verður fram við Gaudi-húsunum. Koyrt verður víðari til heimsins 

størstu Columbus-standmynd, ið stendur við inngongdina til Ramblaina. Haðani gongur 

ferðaleiðarin við tykkum niðan til Plaza Reil, og síðani verður farið í flottastu 

marknaðarhøllina í Spania, “La Boqueria”. Síðani hevur tú tína egnu tíð til taks. Ferðaleiðarin 

sigur tykkum, nær tit skulu møta aftur við bussin. Roknað verður við 1½ - 2 tímun. Vit eru 

aftur á hotellunum uml. kl 17.30. 

**Legg til merkis, at raðfylgjan kann vera ein onnur frá útferð til útferð. Tað valdast 

ferðsluna og hvat tíð, atgongumerkini Sagrada Familia eru til.  

 

 

 

Allar útferðirnar skulu bíleggjast beinleiðis hjá 62°N travel á tlf. +298 340000 ella á 

booking@62n.fo 

Útferðirnar skulu helst bíleggjast í góðari tíð (Sagrada Familia, helst ein til tveir mánaðir 

áðrenn fráferð), soleiðis at vit kunnu royna at avgreiða útferðirnar. Og somuleiðis at 

tryggja okkum atgongumerkir til kirkjuna. Tað kann vera torført at fáa fatur á 

atgongumerkjum, um stutt tíð er eftir at bíleggja.  

 

mailto:booking@62n.fo


 Costa Brava, Barcelona  
__________________________________________________________________________________   

18 
 

 

Vert at vitja í Costa Brava-/Barcelona-umráðnum 
 
Costa Brava umráðnum: 
 
Water World       http://www.waterworld.es/ 
 
Arbre Aventura Park     http://www.arbreaventura.com/en/ 
 
Vatntaxa     Er at finna fram við strondini 
 
Vatnsport     Er at finna fram við strondini 
    
Minitog-túrur á Costa Brava   Er at finna fram við strondini 
 
Katamaran-cruise    Er at finna fram við strondini 
 
 
Barcelona umráðnum : 
 
La Boqueria       http://www.boqueria.info/ 
 
Cam Nou      http://www.fcbarcelona.com/camp-nou 
 
Barcelona Akvarium    http://www.aquariumbcn.com/ 
 
Marineland - Delphin Show og vatn land   http://www.marineland.es/cataluna/en/ 
 
Flamenco show   http://www.flamencotickets.com 
                                                 
Springvatnið Front Magica 
 
Tibidabo Tivoli     http://www.tibidabo.cat/en/homepage 
 
Zoo Barcelona     http://www.zoobarcelona.cat/ 
 
Parc Guell     http://www.parkguell.es/en/portada 
 
 
 
... og mangt annað 
 
 

 
 

http://www.waterworld.es/
http://www.arbreaventura.com/en/
http://www.boqueria.info/
http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
http://www.aquariumbcn.com/
http://www.marineland.es/cataluna/en/
http://www.flamencotickets.com/
http://www.tibidabo.cat/en/homepage
http://www.zoobarcelona.cat/
http://www.parkguell.es/en/portada
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Barcelona City  
 
Sagrada Familia 
Sáttarkirkjan, La Sagrada Familia, er heimskenda verkið hjá arkitektinum, Francisco de Paula 

del Villar (1828-1901). Arbeiðið byrjaði tann 19. mars 1882. Seint í 1883 varð arkitekturin 

Antonio Gaudí biðin um at arbeiða víðari við verkinum, og tað gjørdi hann, til hann doyði í 

1926. Síðan tá hava ymsir arkitektar arbeitt við ætlanini, og kirkjan er ikki liðug enn. Gaudi 

verður roknaður sum arkitekturin, ið skapti kirkjuna, soleiðis sum hon stendur í dag. 

Bygningurin stendur mitt í Barcelona, og hann er, sum árini eru liðin, vorðið tað kendasta 

tekinið um samleikan hjá býnum og landinum. Milliónir av fólkum vitja kirkjuna um árið, ikki 

minst fyri hennara arkitektoniska og religiøsa týdning . 

La Sagrada Familia hevur verið sáttarkirkjan øll tey 132 árini, hon hevur verið undir bygging. 

Hon er yvirhøvur fíggjað við gávum frá fólkinum. Gaudí segði: "Sáttarkirkjan La Sagrada 

Familia er gjørd av fólkinum og er tess spegilsmynd, sum er í Guds hond og fólksins vilja." 

Kirkjan er kanska liðug einaferð fyrsta triðing í hesi øldini, 21. øld. 

Gaudí  
Longu sum smádrongur var Gaudí ringur av gikt. Hann fekk illa spælt við onnur børn. Í staðin 

brúkti hann tíðina til at eygleiða og greina náttúruna og hennara snið. 

Hann dugdi einki serligt í skúlanum, geometri tó undantikin. Her var hann serstakliga 

dugnaligur, og tað skuldi fáa stóran týdning fyri hansara virki seinni. Hann varð útbúgvin 

arkitektur í Barcelona í 1878 við heldur vánaligum karakterum, men ein av lærarunum hjá 

honum segði, tá ið hann hevði fingið prógvið: "Eg havi antin funnið ein ørvitisknokk ella eitt 

flogvit." 

19 ára gamal søkti Antonio Gaudí Cornet inn á arkitektaskúlan. Hann slapp ikki inn 

beinanvegin, men tíbetur eydnaðist tað seinni til miklan frama fyri spanska mentanararvin. 

Hann fór undir at tekna bygningar, og hann teknaði millum annað fleiri ríkmannahús, men 

mong av hansara verkum vórðu háðað og spottað í fyrstani. So fekk hann ein ríkan 

ídnaðarmann, Eusebi Güell, sum stuðul. Hann fekk nú hildið fram við sínum arbeiði, og sum 

frá leið varð hann alsamt meiri viðurkendur sum arkitektur. 

Umframt arkitekturin var Gaudí reinur katolikkur og katalanskur nationalistur. Seinni savnaði 

hann seg um katolisismuna í sambandi við arbeiðið við Sagrada Familia, sum bar í sær, at 

mong rópa hann "Guds arkitekt. Hann arbeiddi við hesum verki í meira enn 40 ár, og tey 

seinastu árini varð hann – kanska tí at fleiri doyðu av familju og vinum – ógvuliga innhugsin. 

Samstundis var Barcelona kroyst búskaparliga, og tað seinkaði byggingini av katedralinum. 
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7. juni 1926 varð Antoni Gaudí yvirkoyrdur av einum sporvogni. Av tí at eingin kendi hann 

aftur, og hann annars sá vesaligur út, fekk hann ikki ta neyðugu bráfeingis hjálpina. Hann 

kom tó á eitt fátækrasjúkrahús. Her doyði hann nakrar dagar seinni, og hann varð grivin mitt 

í sínum ófullførda meistaraverki, Sagrada Família. 

Ramblain í Barcelona 
Gongugøtan við teimum mongu blaðkioskunum, blómuhandlunum og fuglahandlunum er 

ein fragd fyri eygað. Ein túrur omaneftir og niðaneftir Ramblaini, ið er tann mest mest 

vitjaða gøtan í Barcelona, snýr seg júst um at síggja og síggjast. Ert tú á Ramblaini í tíni feriu í 

Barcelona, kanst tú lata teg undirhalda av gøtuleikarum, hvørs leikevni fevna um t.d. at 

imitera fótbóltssnillingin Ronaldinho til eina "livandi standmynd" av Marilyn Monroe, ið ger 

strútmunn og kokett skjúrtlyft, tá ið tú matar hana við eini mynt. 

Ramblain í Barcelona, sum upprunaliga var eitt áarfar, er í dag ein brúsandi menniskjafossur 

við stuttleikatráandi turistum, skundmiklum Hugo Boss-klæddum forrætningsmonnum, 

skøkjum, lummatjóvum, eksentriskum ekshibitionistum og heilt vanligum húsmøðrum á veg 

til Boqueria-marknaðin. Fert tú ikki ein túr á Ramblaina í Barcelona, forsømir tú teg. 

Matmarknaðurin, La boqueria, á Ramlaini er avgjørt eina eina vitjan verdur. 

Katalanski tjóðardagurin er 11. septembur. 

Shopping 
Við meira enn 5 km av shoppinggøtum í miðbýnum er Barcelona eitt spennandi stað at fylla 

innkeypsposarnar! Og á vegnum hevur tú ríkiligt høvi at síggja tey stórfingnastu 

merkisstøðini í býnum – millum annað Kolumbus-minnisvarðan, La Rambla, La Pedrera, Casa 

Batlló og Barri Gòtic. 

 

3 áhugaverd shoppingøkir: 

*Port Vell, Barri Gòtic, La Rambla og Plaza de Catalunya 

* Eixample, Passeig de Gràcia og Rambla Catalunya 

* Avinguda Diagonal og Pedralbas 

Flutningur 
Í Barcelona eru hýruvognar (gulir-svartir) í túsundatali og bussar við aircondition. Metroin er 

eisini ein skjótur og lættur flutningsmáti, og her eru pengar at spara, um tú keypir eitt hefti 

við billettum. Hesi eru at fáa í tubbaks- og blaðkioskum (estanco). FFCC – Ferrocarrils de la 

Generalitat – sambindir sentrum við Sarria, Tibidabo, Maria Elisenda og nógvar aðrar 

grannastøðir við t.d. Placa d'Espanya og Plaza de Catalunya. Tok (RENFE) koyra millum Costa 

Brava og Barcelona bý hvønn hálva tíma.  
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Arkitekturur í Barcelona 
Onga aðrastaðni í verðini er so nógvur art nouveau-arkitekturur sum í Barcelona. Katalanski 

arkitekturin, Antoni Gaudí, er fremsta umboð fyri for art nouveau, og hansara bygningsverk 

sært tú allastaðni í Barcelona. Alt frá múrum til havaportur, postkassar og hurðarhondtøk 

eru skrýdd niður í minstu detalju og eru skapt í einum óvanliga sjálvsikrum áliti á, at 

katalanarar hava ein meiri útviklaðan sans fyri vakurleika enn onnur fólk. Vitja 

undurbygningar hjá Antoni Gaudí, meðan tú ert í Barcelona: La Sagrada Familia, Casa Batlló 

og Casa Milà og vita so, um katalanarin hevur rætt. 

Montjuïc í Barcelona 
Býarparturin Montjuïc er reint krás, fullur av listasøvnum, flottum havum og olympiskum 

ítróttarútbúnaði – alt samalt stutt frá sentrum í Barcelona. Nettupp tí er Montjuïc sera 

spennandi at fara til. Lættasti máti at koma til Montjuïc úr miðbýnum er við tí grønu 

metrolinjuni til Parallel og Parc de Monjuïc ella tí reyðu ella grønu linjuni til Plaça de 

Espanya. 

Montserrat 
Montserrat er ein tann populerasti og fínasti skatturin, Katalonia hevur at bjóða. Fyrst og 

fremst tí, at Montserrat er av religiøsum og søguligum týdningi. Staðið umboðar eina av 

teimum týdningarmestu pílagrímsferðunum í verðini. Staðið mitt á Montserrat fjalli borgar 

eisini fyri, at tað er tað besta staðið hjá natúrfjepparum – geologi, flora og djóralív í 

natúrparkini gevur tær nógvar tímar at njóta tilboðini, ið byrja við kleystrið. 

Við meira enn tveimum milliónum vitjandi um árið er Montserrat lagað eftir tørvinum hjá 

øllum teimum mongu ferðafólkunum. Aftrat kleystrinum og basilikanini eru tvey søvn, 

handlar, matstøð og túrar við ferðaleiðara í umráðnum. Tað er lætt at koma runt allastaðni á 

Montserrat-kleysturøkinum. Haðani eru annars hent samband við onnur kleystur við bili, 

toki og rennistrongi. 

Tað víðagitna Montserrat-dreingjakórið, L´escolania, hugtekur øll – ung og gomul, religøs og 

verðslig. Summi eru her hvønn dag fyri at hoyra kórið, sum syngur í basilikaini. Onnur njóta 

túrarnar á Montserrat-fjallinum. Nøkur eru á pílagrímsferð fyri at síggja ta svørtu madonna-

standmyndina, og uppaftur onnur eru hugtikin av tí stórfingja arkitekturinum. Sama hvat 

grund tú hevur at koma til Montserrat, so fert tú avstað aftur við ógloymandi minnum. 

Dreingjakórið hevur tó summarferiu frá fyrst í juli til miðjan august.  
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Vert at vita  
 
Tok  
Tok koyra uml. hvønn hálva tíma úr Costa Brava -umráðnum til Barcelona. Prísurin aftur og 
fram er uml. 11 EUR  
 
El    
220V.  
 
Drykkjupeningur 
10-15% er á rokningini, men á góðum matstovum er vanligt at lata eyka drykkjupening fyri  
góða tænastu. 
 
Alnetið  
Premium-kømurini hava ókeypis tráðleyst internet. Tó er eisini ókeypis internet í móttøkuni. 
 
Heimferð  
Bussurin heintar tykkum á hotellinum uml. 4 tímar áðrenn flogferðina.  
 
Lummatjóvar 
Barcelona er kent fyri sínar mongu lummatjóvar, so verið varin.  
 
Siesta  
Nógvir handlar hava stongt frá kl. 12 til 15. Tá er siesta. 
 
Sólin 
Sólin er sterk, so verið varin. Minnist til at smyrja tykkum við sólkremi, serliga børnini, sum 
eru nógv í vatni, eiga at verða smurd oftari inn – serliga um kjálkarnar, nøsina og akslarnar. 
Minnist til at drekka nógv vatn í hitanum.  
 
Vatn 
Vit mæla til, at tú keypir drekkivatn í fløsku.  
 
Meira  
Vit vísa eisini til móttøkuna á hotellinum, sum altíð er klár at hjálpa tykkum við spurningum 
um kamar, útferð, flutningi o.ø. 
 
Samband 
62°N traval  
booking@62n.fo 
ella 
Ring +298 340000, og tú fært avgreiðsluna við vakttelefonnummar okkara. 
Vit svara alt samdøgrið. 
 
Minst til pass og pengar! 

mailto:booking@62n.fo

