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és una empresa turística que ofereix 
des de fa més de 15 anys les més com-
pletes visites guiades per la ciutat de 
Barcelona.

Barcelona s’ha convertit en una de les 
destinacions turístiques més visitats 
d’Espanya, sabent complaure la gran 
majoria de turistes: amb una història 
de les més antigues d’Europa, Barcelo-
na,   és una gran ciutat plena d’encant, 
llum i vida, eclosió de història, cultura 
amb avantguarda i modernitat. Una 
ciutat plena de tresors artístics, des 
de les esglésies romàniques als grans 
noms de l’art modern i l’arquitectura 
com, Dalí, Gaudí, Miró, Picasso, fan de 
Barcelona una ciutat única a Europa.

La seva oferta d’allotjament i activitats 
és tan àmplia com diversa, en qualsevol 
època de l’any.

EL COR DE LA CIUTAT
Des del barri gòtic, amb els seus 
edificis medievals i vestigis romans, a 
l’emblemàtica Rambla i barris moder-
nistes, Barcelona és una ciutat plena de 
tresors arquitectònics que la conver-
teixen en un museu a l’aire lliure, tant 
és així que la UNESCO ha declarat 
Patrimoni de la humanitat construc-
cions emblemàtiques dels arquitectes 
catalans Antoni Gaudí i Lluís Domè-
nech i Montaner.

MONUMENTS
Perdre’t pels carrerons del Raval, el Barri 
Gòtic i visitar la Plaça del Rei quan cai-
gui el sol. Dedica una tarda per passejar 
pel barri de Gràcia i no oblidis visitar el 
Born, amb la seva imponent Catedral del 
Mar. Sense obviar la Barcelona moder-
nista, el Parc Güell, Palau Güell i la Casa 
Milà “La Pedrera” de Gaudí, i el Palau de 
la Música Catalana i l’Hospital de Sant 
Pau de Domènech i Montaner han estat 
declarats Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO. El Temple de la Sagrada Fa-
mília, la Casa Lleó Morera, la Casa Amat-
ller o la Casa Batlló són només algunes 
de les nombroses joies modernistes que 
poblen la ciutat.

MUSEUS
Peces d’art de totes les èpoques són 
conservades al Museu d’Història de la 
Ciutat, el Museu d’Història de Catalun-
ya, el Museu d’Art Modern o el Museu 
d’Art Contemporani (MACBA). Moltes 
altres institucions posen a l’abast de 
tothom les avantguardes artístiques 
a través d’exposicions permanents 
i temporals. El Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) o 
CaixaForum són algunes d’elles.

GASTRONOMIA
Cosmopolita, amb essències medite-
rrànies, la gastronomia barcelonina és 
un aparador ideal per gaudir de la dieta 
mediterrània. Descobriràs una cultu-
ra gastronòmica sorprenent a través 
d’econòmics menús del dia i de res-
taurants de renom internacional amb 
estrella Michelin, amb visites indis-
pensables a mercats com la Boqueria 
on poder gaudir de tapes i platets tant 
tradicionals com creatius i comprar els 
millors productes de la zona, o sim-
plement gaudint d’un vermut en una 
terrassa amb vistes al mar Mediterrani.

PLATGES
El litoral de la costa de Barcelona 
compta amb 28 platges amb bandera 
blava. A Barcelona tens platges acces-
sibles, proveïdes de Wi-fi, modernes 
instal·lacions i serveis que conviden a 
gaudir del mar Mediterrani durant tot 
l’any.

BARCELONA GÒTICA 
Idiomes: Espanyol, anglès, francès, ale-
many, italià.

Deixeu que Barcelona us captivi per 
les seves llegendes, tradicions i espais. 
Visita al barri gòtic i el Raval, visita a 
Catedral de Barcelona i Santa Maria 
del Mar, al barri de la Ribera. Visita a 
La Llotja i les Reials Drassanes (Reials 
Drassanes), seu del Museu Marítim de 
Barcelona. La visita al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya posa la cirereta al 
pastís de la ruta de la Barcelona me-
dieval.
Durada: 8 hores.

Inclou: 
Entrades a Museu Nacional d’Art de 
Catalunya o Museu Marítim.
Entrada Catedral de Barcelona.
Dinar en restaurant (menú de migdia).
Preu: 55€ per persona.

RUTA GAUDÍ I MODERNISME
Idiomes: Espanyol, anglès, francès, ale-
many, italià.

Al centre de l’Eixample, al Passeig de 
Gràcia, és on trobem les cases més 
vistoses i conegudes d’Antoni Gaudí: 
la Casa Milà, la famosa Pedrera i la 
Casa Batlló, Visita a la Sagrada Famí-
lia, la seva obra mestra arquitectònica 
inacabada que s’ha convertit en símbol 
de Barcelona.
Visita al Park Güell, peça indispensable 
per entendre el joc gaudinià entre la 
natura i l’arquitectura.

Durada: 8 hores.

Inclou: 
Entrades a Sagrada Família.
Entrada Casa Milà.
Dinar en restaurant (menú de migdia).
Preu: 60€ per persona.

RUTA GASTRONÒMICA
Idiomes: Espanyol, anglès, francès, ale-
many, italià.

Un recorregut deliciós guiat i comen-
tat, per degustar la gastronomia més 
autèntica i representativa de la ciutat, 
que permet submergir-se en la cultura 
culinària de Barcelona descobrint 
alguns dels seus secrets més ben guar-
dats. Visita a la Rambla i degustació de 
tapes al mercat de la Boqueria. Dinar al 
Barri Gòtic.

Durada: 3 hores.

Inclou: 
Degustació de tapes en mercat de la 
Boqueria.
Dinar en restaurant (menú de migdia).

Preu: 40€ por persona.

INCLÒS EN TOTES LES RUTES
Guia en el idioma escollit
Tour privat i exclusiu, no hi pot haver més 
gent al grup.
Transport privat. Els tours per 9-10 persones 
es realitzaran amb un minibús.
Recollida a l’hotel o un lloc a escollir.
Finalització del recorregut en el lloc desitjat.

QUAN RESERVAR?
Reserva el més aviat possible per garantir la 
disponibilitat, especialment en ponts i festius.
Es pot reservar fins a 3 dies abans (hora de 
Barcelona) sempre que quedin places.

Barcetour ofereix aquests nous packs de rutes per gaudir aquest estiu de 2019 de les millors experiències a La Ciutat Comtal. 
Oferim diversos tours que s’adapten als interessos dels viatgers perquè puguin esprémer tota l’oferta de la ciutat.
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