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ETEN SPEELT  
EEN HOOFDROL  
IN DE STAD EN  
DIT DOE JE DE  

HELE DAG DOOR

Gastvrij NH Collection Constanza 
rustpunt in bruisend Barcelona

PLEASURE, LEISURE EN BUSINESS
NH Collection Constanza ligt in de wijk Les Corts 
die grenst aan de beroemde wijk Eixample. 
Doordeweeks vrij zakelijk, in het weekend een 
mix van parkbezoekers, toeristen en locals die 
een bezoekje brengen aan winkelcentrum L’illa 
Diagonal. Beneden in de hotellobby geurt het 
fleurig en als je binnenkomt word je standaard 
vriendelijk vanuit de receptie begroet. Het hotel 
verhuurt elektrische fietsen, de perfecte manier 
om Barcelona op je eigen tempo te ontdekken!

NH COLLECTION  
CONSTANZA ZORGT 
VOOR COMPLEET  
COMFORT
Het hotel doet er alles aan om 
het verblijf comfortabel en 
persoonlijk te maken. De kamers 
zijn ruim en modern, het bed 
doet de naam kingsize eer aan 
en het is heerlijk licht.
De hotelkamer is natuurlijk de perfecte plek om 
bij te komen van alle indrukken die je tijdens je 
verblijf in Barcelona opdoet, maar ook de rest 

van het hotel lonkt. Zo is er een dakterras met 
zwembad en heeft de gym op de 5e etage een 
prachtig uitzicht. Echt tot rust kom je in de spa 
met jacuzzi, sauna en Turks stoombad. 

DE PERFECTE DAG IN EIXAMPLE
Eten speelt een hoofdrol in de stad en dit doe 
je dan ook het liefst de hele dag door. Ik hou 
van de klassiekers in de wijk Eixample; voor een 
echt Spaans begin van de dag ga je naar Ciudad 
Condal voor een kop koffie en broodje. Perfect 

voor de lunch is het prachtige 
verborgen dakterras van 
Santa Eulalia op de Passeig de 
Gràcia. Dichtbij vind je de be-
roemde gebouwen Casa Milà 
en Battló, met de herkenbare 
gevels van Gaudí. Vanaf de 
Passeig de Gràcia is een uit-
stapje naar de Sagrada Familia 
of Park Güell snel gemaakt. 

Perfect om eten met cultuur af te wisselen. 
De conceptstore Jaime Beriestain combineert 
winkel, bar en restaurant, en is een goede plek 
om even bij te komen van alle architectonische 

hoogstandjes die de stad rijk is. El Nacional is 
een parkeergarage omgebouwd tot foodhal 
met verschillende restaurants onder één dak: 
een Iberische, gastronomische beleving in een 
imposant interieur. Na het eten nog één drankje 
bij Konbe, een cocktailbar op loopafstand van 
het hotel.

BUITEN DE GEBAANDE PADEN
In het weekend wordt er nog meer gegeten, 
bijvoorbeeld op de Palo Alto foodmarket in de 
upcoming wijk Poble Nou. Deze maandelijkse 
markt is een verzameling van foodtrucks waar 
ze heerlijke Spaanse tapas en lokale drankjes 
serveren. Urenlang brunchen doe je bij Tarannà 
in Sant Antoni, op loopafstand van het Picasso 
Museum in het historische centrum Ciutat 
Vella. Ook vlakbij ligt het MACBA museum voor 
moderne kunst. Een culturele dag sluit je goed 
af met lokale biertjes bij Fàbrica Moritz.

Na het ontdekken van al die verborgen plekjes 
in Barcelona, voelt het als thuiskomen als je NH 
Collection Constanza weer binnenloopt. Door 
de vriendelijkheid en het comfort voelt het 
hotel als een warme deken, een prima ‘home 
away from home’!

De combinatie van strand, stad en gastronomie trekt jaarlijks vele  
reizigers naar Barcelona. De stad bruist en is continu in beweging. Het 
NH Collection Constanza hotel is een aangenaam rustpunt om bij te 
komen van alle verborgen schatten die de stad rijk is.

Nog één maand en dan 
lanceert NH Hotel Group 
het premium merk NH 
Collection in Nederland. 
Als voorproefje maakt 
reisjournaliste Sabine de 
Witte (30) in Spanje en 
Italië kennis met alles wat 
dit nieuwe hotelmerk te 
bieden heeft. 
Reis mee met Sabine 
naar de wereld die NH 
Collection heet en ontdek 
de ‘hidden gems’ van 
Madrid, Barcelona, Turijn 
en Florence.

Palo Alto: de maandelijkse foodmarkt

De herkenbare gevels van Gaudi: 
Casa Battló

Cocktails drinken bij Konbe

Dwars door 
de beroemde 
wijk Eixample
loopt de 
Gran Via

El Nacional is een parkeergarage omgebouwd 
tot foodhal Een prachtig dakterras met zwembad

De kamers zijn ruim en modern

Een uitgebreid ontbijtbuffet

NH COLLECTION 
CONSTANZA
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