
 

Telkens wanneer je een bladzijde omslaat, zie je een 

leuke plek in Barcelona. De plekken ga je zelf tekenen! 

In het midden van het boek vind je je eigen kaart.

Zo leer je Barcelona kennen en voor je het weet, ben jij 

de reisleider! 

Bon viatge!
Tr
o
b
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Zoek het hondje 
 
Hij verstopt zich vanaf nu op alle 
pagina’s. 
Kun jij hem vinden?
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Mediterrani

De Middellandse Zee ligt 

ingeklemd tussen het 

noorden van Afrika, het 

zuiden van Europa en 

het westen van Azië. Dus 

eigenlijk verbindt hij drie 

werelddelen met elkaar en 

wel 21 landen!

De Straat van Gibraltar, tussen Spanje 

en Marokko, verbindt de Middellandse 

Zee met de Atlantische Oceaan.

Heel lang geleden, wel 6 miljoen 

jaar, was de Straat van Gibraltar 

afgesloten. Hierdoor is de Middel-

landse Zee helemaal opgedroogd; al 

het water verdampte en er kwam niet 

genoeg nieuw water bij. 

Deze Straat van Gibraltar schijnt 

binnen 2 tot 3 miljoen jaar weer dicht 

te slippen, maar voorlopig kunnen we 

er nog wel even zwemmen.
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Rondom Barcelona ligt de berg-

keten van Serra de Collserola. 

De hoogste heuvel is Tibidabo. 

Op de top ligt een pretpark.
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De Middellandse Zee heeft al vele verschillende 

namen gehad. De Romeinen noemden het 

'Mare Nostrum' (Onze Zee), de Turken 'Ak-

deniz' (Witte Zee), de Joden 'Yam Gadol' (Grote 

Zee) en de Egyptenaren spraken over de Grote 

Groene Vlakte. 

De eerste mensen woonden waarschijnlijk 

al zo'n 435.000 jaar geleden aan de kust 

van de Middellandse Zee. Bij Barcelona 

waren ze pas 4000 jaar geleden.
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Barcelona ligt in het noordwesten 

van de Middellandse Zee aan de 

kust van Spanje en is de hoofd-

stad van de regio 'Catalunya'.

Een enorm grote pan gevuld met rijst, vis, schaaldieren, 

mosselen, tomaten, kip, konijn, speciale witte bonen, 

snijbonen en saffraan die worden gekookt in bouillon. 

Zeker in restaurants aan de Spaanse kust kom je zo'n pan 

vaak tegen. Weet je al waar het over gaat? Paella! Sommi-

gen zeggen dat de naam is ontstaan doordat mannen een 

keer per jaar voor hun vrouw kookten. In het Spaans: 'para 

ella': voor haar. En als je dat snel achter elkaar uitspreekt, 

krijg je paella. Kookt jouw vader of jouw moeder vaker?

De inwoners van Catalunya 

noem je Catalanen en die 

hebben ook een eigen taal: 

het Catalaans.
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Voor de kust van Spanje 

liggen vier bekende eilanden: 

Mallorca, Menorca, Ibiza en 

Formentera. Samen met de 

eilanden Cabrera en Dragonera 

vormen ze de eilandengroep de 

Balearen. Ben jij wel eens op 

een van die eilanden geweest?
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Voor de kust van Spanje 

'On és la platja?'

(On es laa pladjaa?)

Waar is het strand?

In de haven van Barcelona 

zie je enorm grote passagiers-

schepen. Het is dan ook de 

belangrijkste passagiershaven 

aan de Middellandse Zee.

Barcelona is een van de 

steden met de mooiste 

stranden. Vanaf het centrum 

loop je zo het strand op, dus 

als je het warm hebt...

Vanaf het centrum 

een van die eilanden geweest?

In de

zie je enorm grote passagiers-

schepen. Het is dan ook 

belangrijkste passagiershaven

aan de Middellandse Zee.
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