
HOLA BARCELONA:
És la targeta de transport públic amb vi-
atges il·limitats durant 48, 72, 96 o 120 
hores. Es podrà moure per la ciutat en 
metro, bus i tramvia. Oferim la targeta 
HOLA BARCELONA, però només reco-
manem el Bus Turístic com al mitjà de 
transport més segur. Si prefereix agafar 
els transports públics, recordi anar amb compte amb les seves pertinences.

Adult (+ 4 anys) 48h 72h 96h 120h
Preu a taquilla 15,20€ 22,20€ 28,80€ 35,40€
Preu al càmping 14,75€ 21,55€ 27,95€ 34,35€

BARCELONA CARD:
Descobreixi moltes de les activitats 
culturals i de lleure de Barcelona, gra-
tis o amb descompte, amb la Barcelona 
Card. Podrà desplaçar-se a l’aeroport en 
tren, moure’s per la ciutat en transport 
públic de manera gratuïta i gaudir d’ac-
cés gratuït a alguns museus i de més de 
85 descomptes. Entrada gratis al Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB), a la Fundació Antonio Tàpies, a la Fundació Joan Miró, al 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), al Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, al Museu Picasso 
(amb reserva prèvia), a El Born 
Centre Cultural, al MUHBA El 
Call, al MUHBA Plaça del Rei, al 
MUHBA Refugi 307, al MUHBA 
Via Sepulcral del Món, al Mu-
seu del Disseny, al Museu Etno-
lògic, al Museu Frederic Marès, 
al Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes, al CaixaForum, al 
CosmoCaixa, al Jardí Botànic 
de Barcelona, al Museu Blau, 
al Museu de la Música, al Mu-
seu del Modernisme Català, al 
Museu Egipci de Barcelona, al 
Museu Olímpic i de l’Esport i al 
Museu Joan Antoni Samaranch.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ:
Situat al parc de Montjuïc, l’edifici, fruit 
de l’amistat entre Josep Lluís Sert i Joan 
Miró, combina art, arquitectura i pai-
satge. La col·lecció és una de les més 
completes de l’artista a nivell mundial i 
recorre diferents etapes de la seva tra-
jectòria artística, exponent les diferents 
les tècniques amb la què va treballar i què el van dur a convertir-se en un dels 
artistes més influents del segle passat.

Fundació Joan Miró General (+14 anys)
Preu a taquilla 13€
Preu al càmping 12,60€

Tarifa sènior només a taquilles.

FC BARCELONA:
Visita al Camp Nou i al museu del Barça, 
on podrà veure tots els trofeus i records 
del millor equip de la història.

Camp Nou Experience (Tour+ 
Museu) Adult Júnior (6-13 anys)

Preu a taquilla 29,50€ 23,50€
Preu al càmping 27,50€ 21,50€

Els bitllets del FC Barcelona no són reemborsables.

3 Dies Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a 
taquilla 46€ 22€

Preu al 
càmping 44,65€ 21,35€

4 Dies Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a 
taquilla 56€ 28€

Preu al 
càmping 54,35€ 27,20€

5 Dies Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a 
taquilla 61€ 33€

Preu al 
càmping 59,20€ 32€

AQUARIUM:
Descobreixi la fauna submarina del Me-
diterrani i gaudeixi de l’oceanari més 
gran d’Europa. Passegi a través de la 
seva exposició permanent, que consta 
de més de 35 aquaris, i entre els taurons 
a través del túnel submarí de més de 80 
metres. Submergiu-vos a l’Aquàrium de Barcelona!

Aquàrium Adult Júnior (5-10 anys) Mini (3-4 anys)
Preu a taquilla 21€ 16€ 8€
Preu al càmping 20,40€ 15,55€ 7,75€

ZOO:
Si li agrada la natura i els animals, el 
convidem a veure de molt a prop com 
viuen en unes instal·lacions que repro-
dueixen els hàbitats naturals de cada 
espècie. Aprengui com es protegeixen 
les espècies en perill d’extinció, entre 
moltes altres coses.

Zoo Adult Júnior (3-12 anys) Sènior
Preu a taquilla 21,40€ 12,95€ 10,50€
Preu al càmping 20,75€ 12,60€ 10,20€

TABLAO FLAMENCO
CORDOBÉS:
El millor Flamenco de Barcelona, on pot 
triar entre veure només l’espectacle, o 
bé sopar-hi i veure l’espectacle.

 

Show + Consumició
(Sessions: 17:50, 19:15, 

21h, 22:30, 23:45) Taquilla Camping
Adult 44€ 42,70€

Júnior (3-8 anys) 22€ 21,35€

Tour gastronòmic 
+ Show

Sessió 17h 
(tapas)

Sessions: 18h, 
19:30, 21:15 Sessió 22:30

Taquilla Camping Taquilla Camping Taquilla Camping

Adult 59€ 57,25€ 78,50€ 76,15€ 69€ 66,95€
Júnior (3-8 anys) 29,50€ 28,65€ 39,25€ 38,10€ 34,50€ 33,50€

FLAMENCO CITY HALL:
Gaudeixi del flamenco a l’històric Barce-
lona City Hall, un escenari excepcional 
per a un espectacle ple d’art, duende i 
passió. Està preparat per viure la màgia 
del flamenco?

Zona A Adult Júnior (3-14 anys)
Preu a taquilla 35€ 10€
Preu al càmping 33,95€ 9,70€

Zona B Adult Júnior (3-14 anys)
Preu a taquilla 25€ 10€
Preu al càmping 24,25€ 9,70€

Zona C Adult Júnior (3-14 anys)
Preu a taquilla 18€ 10€
Preu al càmping 17,50€ 9,70€



BARCELONA WALKING TOURS
MODERNISME:
Si vol conèixer el moviment artístic més 
important de finals del segle XIX i prin-
cipis del segle XX, aquesta visita guiada 
és la introducció perfecta a la grandesa 
del modernisme català, per a descobrir 
el context en el qual es va originar i els 
seus grans exponents. Podrà admirar de ben a prop i a través dels ulls d’un 
expert l’obra d’arquitectes de gran renom com ara Gaudí, Domènech i Monta-
ner i Puig i Cadafalch.

Barcelona Walking Tours - Modernisme Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a taquilla 18€ gratuit
Preu al càmping 17,50€ gratuit

BARCELONA WALKING TOURS 
PICASSO:
Si l’apassiona la vida i l’obra de Picas-
so, no pot perdre’s la visita guiada que li 
oferim pels llocs més emblemàtics de 
la Barcelona on el pintor va estar en la 
seva joventut i el museu que recull la 
col·lecció més important del període de 
formació de l’artista.

Barcelona Walking Tours- Picasso Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a taquilla 25€ 10€
Preu al càmping 24,25€ 9,70€

Disponible en anglès i francès.

LA CASA AMATLLER:
Al centre de la ciutat comtal hi trobarà la 
Casa Amatller, un edifici de Puig i Ca-
dafalch que, junt amb la Casa Batlló de 
Gaudí i la Casa Lleó Morera de Domè-
nech i Montaner, forma part de la famosa 
“Illa de la Discòrdia”. Descobreixi el per 
què i revisqui l’atmosfera de la Barcelo-
na burgesa i modernista!

Visita amb videoguia Adult Júnior (7-12 anys) Sènior/Estudiants
Preu a taquilla 19€ 9,50€ 17,10€
Preu al càmping 18,45€ 9,25€ 16,60€

BARCELONA CON GOCAR:
S’imagina com deu ser recórrer Barce-
lona sobre tres rodes? El convideu a fer 
una ruta al volant d’uns simpàtics cotxes 
descapotables, amb un tour guiat per 
GPS que li comentarà cada punt d’inte-
rès i moltes anècdotes de la ciutat. No 
és el cotxe fantàstic, és un GoCar!

Barcelona Experience (3 hores)
Preu a taquilla 39€
Preu al càmping 37,85€

Descobriu Gaudí (3 
hores) Preu unitari

Preu a taquilla 39€
Preu al càmping 37,85€

Platges i compres (3 hores)
Preu a taquilla 39€
Preu al càmping 37,85€

GOLONDRINAS:
Li proposem una excursió curiosa i 
atractiva a bord d’una embarcació a mo-
tor, fent una petita travessa per conèixer 
el litoral de Barcelona. Relaxeu-vos amb 
una copa de vi i gaudeixi del paisatge a 
bord de “Las Golondrinas”.

Barcelona Port 
(40 minuts) Adult

Sènior / Estudiant
Júnior (11-18 anys) Júnior (4-10 anys)

Preu a taquilla 7,70€ 6,50€ 2,80€
Preu al càmping 7,50€ 6,30€ 2,70€

Barcelona Mar (1 ½ h) Adult
Sènior / Estudiant 

Júnior(11-18 anys)
Mini (4-10 

anys)
Preu a taquilla 15,20€ 12,40€ 5,50€
Preu al càmping 14,75€ 12,05€ 5,35€

MIRADOR DE COLÓN:
Al començament de la Rambla de Bar-
celona, ben a prop del mar, hi trobarà el 
Mirador de Colom, inaugurat l’any 1888 
a l’Exposició Universal. Podrà pujar per 
l’interior de la seva columna fins al mi-
rador, a 60 metres d’alçada, des d’on 
podrà gaudir d’unes magnífiques vistes 
panoràmiques de la ciutat i del port.

Mirador de Colom Adult
Júnior (4-12 anys)/

Sènior
Preu a taquilla 6€ 4€
Preu al càmping 5,85€ 3,90€

Mirador de Colom + Tast 
de vi Adult Sènior

Preu a taquilla 8€ 6€
Preu al càmping 7,80€ 5,85€

POBLE ESPANYOL:
Faci una passejada tranquil·la i agrada-
ble pels seus carrers i places, contempli 
els seus edificis i la col·lecció d’art con-
temporani, admiri el treball dels artesans 
en directe i no es perdi les instal·lacions 
audiovisuals.

Poble Espanyol Adult Júnior (4-12) Estudiant Sènior
Preu a taquilla 14€ 7€ 10,50€ 9€
Preu al càmping 13,60€ 6,80€ 10,20€ 8,75€

TELEFÈRIC DE MONTJUIC:
Pugi al Telefèric de Montjuïc! I gaudeixi 
d’unes vistes excepcionals de la ciu-
tat i el mar des del castell. Disposa de 
cabines noves amb capacitat perquè hi 
seguin còmodament vuit persones i és 
un passeig ideal per gaudir d’un dels 
pulmons verds de Barcelona en família.

Anada i tornada Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a taquilla 12,70€ 9,20€
Preu al càmping 12,35€ 8,95€

PALAU DE LA MÚSICA:
El convidem a conèixer el Palau de la 
Música Catalana, la única sala de con-
certs declarada Patrimoni Mundial per la 
UNESCO. Construït per l’arquitecte Do-
mènech i Montaner com a seu de l’Orfeó 
Català i finançat mitjançant donatius po-
pulars, el Palau és una autèntica joia del 
patrimoni arquitectònic i musical de Barcelona.

Visita guiada
Preu a taquilla 20€
Preu al càmping 19,40€

Tarifa sènior i tarifes especials només a taquilles.

Dia complet (5+ 
hores) Preu unitari

Preu a taquilla 59€
Preu al càmping 57,25€

FC Barcelona Special (5+ hores)
Preu a taquilla 89€
Preu al càmping 82,45€

Barcelona Express Tour (1 hora)
Preu a taquilla 25€
Preu al càmping 24,25€



TIBIDABO:
Pugi al Parc d’Atraccions del Tibidabo. 
Accediu a les atraccions més emblemà-
tiques del parc i passi un dia inoblidable 
gaudint de la màgia del Tibidabo i de les 
millors vistes de Barcelona.

Parc d'atraccions >120cm 90-120cm Sènior (+60 anys)
Preu a taquilla 28,50€ 10,30€ 9€
Preu al càmping 27,65€ 10€ 8,75€

LICEU:
El Liceu Òpera Barcelona, situat a La 
Rambla, sempre ha estat un punt de 
confluència vital per a l’expansió de les 
expressions artístiques, socials i polí-
tiques de Barcelona, malgrat les seves 
etapes accidentades, de les quals sem-
pre ha ressorgit amb encara més esplen-
dor. El convidem a conèixer la seva apassionat història!

Visita guiada (45 min) Adult
Júnior (7-16 anys)/Estudiants/

Sènior/Discapacitats
Preu a taquilla 9€ 7,50€
Preu al càmping 8,75€ 7,30€

Visita Prestige (visita 
guiada+ Cercle del 

Liceu 50min) Adult
Júnior (7-16 anys)/Estudiants/

Sènior/Discapacitats
Preu a taquilla 16€ 12€
Preu al càmping 15,55€ 11,65€

RECINTE MODERNISTA
DE SANT PAU:
Aquest impressionant recinte moder-
nista, declarat Patrimoni de la Huma-
nitat i dissenyat per Lluís Domènech i 
Montaner, construït entre 1902 i 1930, 
va funcionar com a hospital durant més 
de 80 anys. Podrà visitar els jardins, els 
diferents pavellons connectats mitjançant túnels, axí com les exposicions per-
manents sobre la Història de la Medicina de Barcelona i la vida i l’obra de 
Domènech i Montaner.

Sant Pau visita lliure Adult Sènior /Estudiants(12-29 anys)
Preu a taquilla 14€ 9,80€
Preu al càmping 13,60€ 9,50€

Sant Pau amb audioguia Adult Sènior/ Estudiants(12-29 anys)
Preu a taquilla 19€ 13,30€
Preu al càmping 18,45€ 12,90€

MUSEU NACIONAL D’ART
DE CATALUNYA:
L’edifici, construït amb motiu de l’ex-
posició universal de 1929, alberga una 
de les col·leccions d’art més completes 
dels últims mil anys. Un recorregut in-
interromput des de la pintura mural ro-
mànica fins les avantguardes catalanes. 
No oblidi pujar a la terrassa per gaudir d’unes magnifiques vistes de la ciutat.

MNAC visita lliure General (16-65anys)
Preu a taquilla 12€
Preu al càmping 11,65€

MNAC amb audioguia General (16-65anys)
Preu a taquilla 14€
Preu al càmping 13,60€

EL MUSEU DE LA MÚSICA
DE BARCELONA:
Ofereix un viatge suggerent pels dife-
rents períodes de la història de la música 
en diverses cultures.

Museu de la Música Adult 16-29 anys/ Sènior
Preu a taquilla 6€ 4,50€
Preu al càmping 5,85€ 4,40€

MUSEU D’HISTÒRIA
DE BARCELONA:
Passegi per 2000 anys d’història i ob-
servi l’evolució de la ciutat i dels seus 
habitants. Barcelona és un gran museu 
viu que podrà entendre millor si visita 
les diverses seus del Museu d’Història 
de Barcelona (MUHBA).

Museo de historia de Barcelona General (+15 anys)
Preu a taquilla 7€
Preu al càmping 6,80€

Tarifes especials només a taquilles.

LA GALERIA DE LES IL·LUSIONS:
Sentis protagonista dels quadres més 
divertits a la Galeria de les Il·lusions, el 
primer esp at a les il·lusions òptiques de 
tot Europa, i experimenti amb famoses 
pintures, personatges i paisatges, fent-
se les fotografies més al·lucinants.

Galeria de les Il·lusions General (+6 anys)
Preu a taquilla 10€
Preu al càmping 9,70€

 
BARCELONA NIGHT CARD:
La millor manera de conèixer i gaudir 
la vida nocturna de Barcelona, perquè 
li donarà entrada gratuïta i sense cues a 
les millors discoteques de la ciutat du-
rant dues o set nits consecutives. Amb 
una sola targeta, podrà accedir als locals 
de moda de la nit barcelonina: Aire, Are-
na Sala Classic, Arena Sala Madre, Bikini Barcelona, Boulevard Culture Club, 
Catwalk, City Hall Dance Club Concept, Club Costa Breve, Hyde Club, La Ter-
razza, Les Enfants, Luz de Gas, Macarena Music Club, Mirablau Barcelona, 
Moog, Oak Club Barcelona, Opium Barcelona, Otto Zutz Club, Pacha Barcelo-
na, Pacha Sitges, The Bunker, Sala B, Sala Tango, Slow Club, Small’s Barce-
lona, Soho the Club, Sutton Club, Shôko Restaurant Lounge Club i Up&Down/
Lover Barcelona.

Barcelona Night Card General 2 Dies General 7 Dies
Preu a taquilla 10€ 20€
Preu al càmping 9,70€ 19,40€

MONTSERRAT:
En una sola tarda tindrà prou temps per 
descobrir la muntanya sagrada de Mont-
serrat amb els cinc sentits. Veurà, senti-
rà, tocarà i fins i tot olorarà i degustarà 
l’essència d’un monestir benedictí que, 
a més, és un parc natural i el santuari 
de l’espiritualitat i la cultura catalana. La 
visita té una durada d’una hora.

Montserrat excursió de tarda Adult Júnior (4-12 anys)
Preu a taquilla 55€ 42€
Preu al càmping 53,35€ 40,75€

Si desitja realitzar alguna activitat que no es troba en 
el nostre llistat, si us plau, comuniqui-ho a recepció. 
Segurament li podrem aconseguir preus més barats 
que en taquilla i sense fer cues.


