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The Skoewale's economy is booming in
the market, the rising city will no longer
be called the "baby" of the Asia family.

SKOEWALE: THE 
NEXT BIG THING

An exclusive interview with
visionaries, innovators and leaders

that changed how we look in the
world.

THE GAME 
 CHANGERS

Social media are already more
important than our lives most people

would say. What does the internet really
do to our society. 

TAKING OVER 
THE WORLD



Pienet 
vinkit 
Barcelonaan
Voi hyvin / Hajatelmia

Tyttöjen rentouttava pitkä (mutta liian 
lyhyt) viikonloppu Barcelonassa on takana. 
Kaupunki, joka on ihana sekoitus letkeitä 
lanteita ja kuumia makuja. En ole 
Barcelonan vakiokävijä, mutta jaan pari 
Barca-ammattilaisilta saamaani, ja hyväksi 
kokemaani vinkkiä tässä eteenpäin.

Lämmin suositus. Uusi, helmikuussa avattu 
Hotelli Almanac on sijainniltaan(kin) 
täydellinen. Ostoskatu Passeig De Gracialle 
200m, toiseen suuntaan rantaan vajaa 2 km. 
Kortteli on silti ihanan rauhallinen ja siisti. 
 
Hotellin palvelu on viiden tähden arvoinen. 
Kaikki mitä tuli mieleen pyytää onnistui, ja 
lapset otettiin vastaan sellaisina kuin pitääkin. 
Omina upeina persooninaan, joilla on 
mielipiteet ja ääni. Joskus kova sellainen. 
 
Huone oli tilava ja varustettu kylpyammeella, 
parvekkeella ja uppottavan ihanalla sängyllä. 
Sekä pimennysverhoilla (note to self, 
kannattaisi ottaa harkintaan kotiinkin).

http://www.almanachotels.com/en/default.html


Ja koska ruoka, ja varsinkin aamupala on reissaamisessa 
yksi tärkeimmistä (ellei se tärkein asia), niin Almanacin 
aamiainen täyttää sekä kriteerit, että vatsan. Itselleni 
tärkeää aamiaisella ovat tuoreet hedelmät, hyvin tehty 
cappuccino, sekä kananmunat, jotka tehdään tilauksesta. 
Check.



Hotellin katolla on huikeilla näköaloilla 
varustettu drinkkibaari Azimuth, joka 
kannattaa tsekata, vaikkei hotellissa 
asuisikaan. Katolla myöskin sijaitseva uima- 
allas oli täydellinen lasten kanssa, mutta 
aikuiseen makuun turhan pieni. Toisaalta itse 
keskityin enemmän rosé -lasi kädessä 
aurinkotuolissa makoiluun ja juoruiluun.

Barcelonan eläintarha on mainio tapa viettää 
päivää, vaikka ilman lapsiakin. Alue on iso ja 
viihtyisä, tosin eväät ovat luokkaa hodari ja 
ranskalaiset. Eläintarhoista vain kotimaisen 
Korkeasaaren kokeneena varsinkin kirahvit, 
elefantit ja flamingot tekivät vaikutuksen. 
 

http://www.almanachotels.com/barcelona/en/restaurant-and-bar.html


Kun Epsanjassa ollaan pitää toki syödä tapaksia. 
Ciutat Comtal, joka sijaitsee ostoskadun 
tuntumassa, mutta kuitenkin korttelin siitä syrjässä 
(lue, ei turistirysä), on suosittu ja loistava ravintola 
käydä vetämässä koomat. Tapaksia jokaiseen 
makuun, eikä hinta huimaa päätä. Ravintolaan ei 
voi varata pöytää, ja kannattaakin varautua 
jonottamaan noin vartin verran, mutta palvelu on 
supernopeaa ja ulos heitetään heti kun vain 
mahdollista. 
 
Lähimaastossa sijaitseva Happy Pills tarjoaa 
jälkkärin. Huikeassa karkkikaupassa kauhotaan 
hauskoihin purnukoihin omat suosikkikarkit, jonka 
jälkeen 

valitaan niille omat etiketit. Prosessissa tulee 
väkisinkin hymy huulille. Itse valitsin oman 
purnukkani stressin lieventämiseen ja heti 
helpotti. 
 
Soho-Housen kyljessä sijaitseva italialainen (kyllä, 
Espanjassa italialaista) Cecconi`s on hieman 
fiinimpi, mutta kuitenkin näin suomalaiseen 
hintatasoon verrattuna oikein kohtuuhintainen 
ravintola. Uskallan väittää, että paikan burrata ja 
hummeripasta olisivat myös kranttujen 
italialaisten mieleen. Kyseiseen ravintolaan 
kannattaa tosin ehdottomasti tehdä varaus 
etukäteen.



Shoppailun suhteen ei ole liikettä, joka 
Barcelonasta puuttuisi. Ostoskatu 
Passeig De Gracialta löytyvät kaikki 
designer-merkit. Samalta kadulta 
löytyvät myös Espanjan suosikkini 
Uterque, sekä ranskalainen Sandro. 
Kannattaa käydä myös tsekkaamassa 
Urban Outfitters, josta löydän eritoten 
hauskoja printti T-paitoja. 
 
Kiitokset vielä kauniille ja viihdyttävälle 
matkaseuralle. Heli, Elle ja Isabella <3 
 
Kuvissa päällä: Antica Sartoria -mekko ja 
Gucci loaferit / KN Collection 
aurinkolippa, Joelle mekko (Ellos).


