HOTEL BARCELONA CATEDRAL
Capellans 4, Barcelona 08002
Metro: Jaume I ( linea 4) Plaça Catalunya ( Linea 3,1)
Aeroport bus: Plaça Catalunya
www.barcelonacatedral.com
T. +34933042255 24 hrs
Mail: hotel@barcelonacatedral.com
Latitud: 2º 30’ 30’’
Longitud: 41º 23’ 4’’

L’hotel Barcelona catedral està situat a Ciutat Vella, en una immillorable i tranquil·la
zona al centre del barri Gòtic, al costat de la Catedral i de la Via Laietana.
És de fàcil accés.
Des de l’aeroport de Barcelona: Temps aproximat de desplaçament: 30 minuts.
Amb Taxi el cost aproximat és de 30 a 35 euros.
Amb Aerobús: cost aproximat de 6€. La parada més propera del Aerobús (línees A1 i A2) és plaça Catalunya,
situada davant del centre comercial El Corte Inglés (inici i fi de trajecte) aquest servei funciona 365 dies l’any
amb una freqüència cada 5 minuts.
Amb Tren: Cost aproximat 4 euros.
Amb cotxe: Si accedeix a Barcelona per l’avinguda Diagonal, Carrer Aragó o Gran via de les Corts Catalanes, baixar per carrer de Pau Claris, que després de plaça Urquinaona es converteix amb Via Laietana.
Després de plaça Urquinaona ha de girar el primer carrer a la dreta, i en direcció diagonal ha de continuar pel
carrer Magdalenes, baixar fins al final, ( per carrer Ripoll) i es trobarà al Carrer Sagristans.
Per accedir al pàrking de l’Hotel i al reservat pot girar a la dreta.
Si accedeix per la Ronda Litoral, si ve del nord la sortida es la número 22 i pujar Via Laietana (girar a plaça per
canviar de sentit).
Si accedeix a Barcelona per la Ronda Litoral des de l’aeroport la sortida és la número 21, passeig Colom, girar a
la plaça de Pla de Palau per agafar Via Laietana (girar a la plaça Urquinaona per canviar de sentit).
L’accés per carrer Portal de l’Angel o plaça de la Catedral és accessible només de dilluns a dissabtes de 15h
fins les 17h i també de 20h30 a 11h. Els diumenges de 21h a 9h. fora d’aquests horaris nomes es pot accedir
per Carrer Magdalentes i Ripoll: aturada permesa al reservat de l’hotel (màxim 10 min).

