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Transport diari GRATUÏT 
H H H H H

Relaxis i gaudeixi, no condueixi du-
rant les seves vacances, els nostres 
xofers el portaran a tot arreu!!
Per a millorar la qualitat de les se-
ves vacances i garantir el benestar 
i l’entreteniment, posem a la seva 
disposició el bus GRATUÏT del 
Camping Barcelona, que el portarà 
cada dia al nostre Beach Club i a 
les platges, així com a l’estació 

de tren, al port, al centre de busseig, a la piscina climatitzada 
amb zona SPA i esportiva, i al centre de la ciutat, on trobarà 
els mercats, els restaurants i la zona comercial i on podreu 
visitar el patrimoni cultural i arquitectònic.
Transport fins a Barcelona
Bus privat: Cada dia oferim 4 serveis de bus que us portaran 
directament al centre de Barcelona: Plaça Catalunya. Reserveu 
el vostre bitllet a recepció. Recordeu que és més barat que el 
tren (2,90¤/trajecte). Consulteu els horaris de bus del càm-
ping.
Tren: Entre les 6:00h i les 23:59h cada 10 minuts. L’autobús 
us portarà i us recollirà a l’estació de Mataró. Consulteu els 
horaris de tren.
Bus nocturn: Totes les nits podeu agafar el bus nocturn des 
de les 00:00h fins a les 5:00h (Sortides cada hora). La parada 
de bus es troba just a l’entrada del càmping. La parada de 
retorn és molt a prop de Plaça Catalunya, a Passeig de Gràcia, 
6. Consulteu els horaris del bus nocturn.
El transport GRATUÏT a Mataró funciona cada dia de les 
9:30h del matí a les 23:45h, i durant els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre s’allarga fins a la 1:00h de la matinada.
Recepció: Hi trobarà un equip de diverses nacionalitats, dinà-
mic, cosmopolita i professional, que tan sols desitja donar-li 
la benvinguda i facilitar-li tota la informació que necessiti en 
el seu idioma, amb tota l’amabilitat que mereix.
Oberta de 8.00 h a 23:30. 
Tiquets Barcelona: A recepció se l’informarà de tots els 
indrets d’interès turístic de Barcelona i podrà comprar els 
tiquets per a les visites més econòmics que a l’entrada i 
saltant-se les cues per a tots els edificis de Gaudí com ara la 
Sagrada Família, el Park Güell, els museus, visites, rutes, pa-
quets de transports o Barcelona Night Card, el Camp Nou, etc.
Restaurant: Té un menjador interior i dues terrasses, una 
coberta i l’altra descoberta, ambdues amb vistes al mar. Dis-
posa d’una àmplia carta de cuina mediterrània, tapes, paella, 
pasta, pizzes, menjar per emportar, vins i caves. També ofereix 
esmorzars, mitja pensió o pensió completa. Al bar, podreu tri-
ar entre 40 tipus de cervesa internacional, i disposareu d’una 
carta excel·lent i variada de còctels i gintònics prèmium. Al 
juliol i a l’agost hi ha espectacles a l’hora de sopar.
Obert cada dia. Obertura a les 8.00 h, tancament entre les 
22.00 h i les 2.00 h de la matinada.
Supermercat: Ofereix tot allò que cal per a cobrir les neces-

sitats alimentàries de qualsevol campista durant la seva estada 
al càmping. Hi ha llet fresca. El peix fresc es serveix diàriament 
per encàrrec.
Obert cada dia de 8.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 21.00 h. 
Piscina: Li oferim una magnífica piscina de 25 metres, de 
diverses profunditats i amb immillorables vistes al mar. Disposa 
de socorrista i de gandules gratuïtes. 
Oberta tota la temporada, amb els horaris següents: 
•	Del 1 al 31 de març, de 11:00  a 16:00. 
•	Del 1 al 25 d’abril, de 10:30  a 18:30. 
•	Del 26 d’abril al 6 de juliol, de 10:00 a 20:00. 
•	Del 07 de juliol al 25 d’agost, de 10:00 a 21:00. 
•	Del 26 d’agost al 27 de setembre, de 10:00  a 20:00. 
•	Del 28 de setembre al 18 d’octubre, de 10:30  a 18.30. 
•	Del 19 al 31 d’octubre, de 10:30  a 17:00.

Bar de la piscina i zona chill-out. Gelateria i cocteleria: 
Situat al costat de la piscina, amb refrescants vistes al mar i 
ambientat amb música chill-out, el bar disposa d’una carta 
d’originals còctels, carta de vins, gelats i pastisseria artesanal 
d’alta qualitat, per a gaudir de moments dolços. També ofereix 
la possibilitat de menjar-hi pizzes i pasta, així com la tradicio-
nal paella casolana, i disposa d’una carta variada de tes, sucs 
naturals, sandvitxos i amanides. Si prefereix menjar o prendre la 
seva consumició estirats mentre gaudeix de la brisa i la música, 
les gandules i els llits són gratuïts. 
Obert del 1 de juny al 27 de setembre. Al juliol i a l’agost, de 
10.00 h a 23.00 h. Al juny i al setembre, de 11.00 h a 21.00 h.

Zona de pícnic: Tocant al bar de la piscina, disposa de grans 
taules de fusta situades a l’ombra de grans arbres. Pot utilitzar 
aquest espai per a menjar sense necessitat de consumir al bar 
o simplement per a seure als bancs situats davant del mar i així 
poder contemplar les vistes sota l’ombra dels arbres. Després 
d’utilitzar les taules, deixi la zona tal i com l’ha trobada. Gràci-
es.
Control d’accessos: El càmping disposa de control d’ac-
cessos mitjançant lectura de matrícules. Pari el seu vehicle 
al STOP davant de la barrera i el sistema us obrirà automàti-
cament. Si el sistema no us ha llegit la matrícula, no toqui el 
clàxon. Retrocedeixi 3 metres i torni a parar-se al STOP que 
hi ha pintat a terra. Si aquesta segona vegada no se li obre la 
barrera, vagi a la recepció.
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Circulació de vehicles: No està permesa des de les 00.00 
h fins a les 7.00 h. Si ha de sortir després de les 00.00 h o 
arribar passada aquesta hora, pot aparcar el seu vehicle al 
pàrquing gratuït de l’entrada del càmping, que també disposa 
de lectura de matrícules. Obert tots els dies durant les 24 
hores. Velocitat màxima permesa en tot el recinte del càmping: 
10 Km/h.
Silenci: Entre les 23.00 h i les 8.00 h.
WIFI GRATUÏT: Connecteu-vos a la xarxa “Camping Barcelo-
na”. Contrasenya: barcelona
Granja: Hi trobarà una àmplia varietat d’animals en semilliber-
tat. Ases, ovelles, cabres, ànecs, conills i gallines que viuen 
en harmonia. Pot visitar els animals cada dia de la temporada 
durant les 24 hores, però es deixen veure més al capvespre. És 
important que se’ls respecti i que no se’ls molesti.
Botiga de fruita i verdura ecològica: Venda directa de 
l’agricultor, a només 500 metres del càmping, pel primer camí 
que trobarà sortint del càmping a l’esquerra. 
Obert de dilluns a dissabte, de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 
20.00 h. Diumenges tancat.
Beach Club del Camping Barcelona: Situat a primera línia 
de mar i tan sols a 30 metres de l’aigua, és el punt de trobada 
dels amics del Càmping Barcelona. Disposa d’una excel·lent 
carta de cuina mediterrània amb aperitius i tapes per picar i 
compartir.
La nit és per gaudir de la música amb els combinats de sem-
pre. Hi ha DJs, espectacles o música en directe, consulti la 
programació a recepció. 
Obert des de primers de maig fins a final de setembre, de les 
10 del matí fins a les 2 de la matinada el juliol i l’agost; la resta 
de la temporada, de 10 del matí a 12 de la nit.
Lasal Varador és el restaurant del Camping Barcelona, 
situat davant del mar al passeig marítim i obert tota la 
temporada. Ofereix cuina mediterrània autèntica i la seva es-
pecialitat són les tapes, les paelles i els còctels acompanyats 
de bona música. Cuina amb productes ecològics, frescos, de 
qualitat i de proximitat, que respecta els sabors i propietats 
naturals dels aliments. La parada més propera a Lasal Varador 
és l’estació de tren. Ha de creuar pel pas de vianants subterrani 
que trobarà a 100 metres de l’estació en direcció al càmping i 
veurà immediatament el restaurant. 
Obert cada dia de primers de juny a mitjans de setembre de 
09.45 h a 1.30 h de la matinada. Cuina oberta de 13.00 h a 
16.30 h i de 20.00 h a 0.00 h.
Hi ha carta reduïda de 16.30 h a 20.00 h. La resta de la tempo-
rada, obert de dimecres a diumenge de 09.45 h a 17.30 h.
Diving Club del Camping 
Barcelona: Es troba al port 
i organitza sortides en vaixell 
per a practicar submarinisme 
o navegar per la costa de 
Barcelona-Maresme, visitar 
l’Alguer del Berruguell, reser-
va marina de 700 hectàrees 
de Posidònia oceànica, i l’ex-
plosió de vida de les platges 
fossilitzades submergides 
que hi ha davant del càmping, 
de més de 7.000 anys d’anti-

guitat (no cal disposar de titulació).
S’organitzen sortides en vaixell per visitar la costa cada setma-
na de març a novembre. Tiquet: 16 ¤ per persona. Reserves a 
recepció.
Obert de dimarts a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 
h a 20.30 h, dissabtes de 8.30 h a 14.00 h i de 17.00 h a 
20.30 h i diumenges de 8.30 h a 14.00 h. Dilluns tancat.
Platja de Mataró: És l’espai natural ideal per a gaudir amb 
tota la família. Els restaurants, les guinguetes de platja i el 
seu encís fan que aquesta sigui una de les platges amb més 
personalitat de la costa de Barcelona. 
Accés al mar a 100 metres en zona rocosa no apta per al bany, 
però sí per a practicar snorkel o busseig. Per banyar-se, pot 
anar a les platges de sorra, especialment si va amb nens. Les 
platges de Mataró han obtingut el distintiu ‘Q’ que en certifica 
la qualitat turística.
Transports a la platja de Mataró, Beach Club i Diving 
Club:

Servei de llançadora gratuït: Cada dia.
A peu: Hi ha un camí que voreja el mar. Temps aproximat: 
20 minuts.

Curs gratuït de tast de vins i cava: Impartit per un enòleg 
en anglès un cop a la setmana a la terrassa del restaurant. 
Inscriviu-vos-hi a recepció.
Contemplar la sortida i la posta de sol: La vora del mar és 
el millor lloc per contemplar aquests moments tan màgics del 
dia.
Contemplar les flors: La jardineria del càmping ofereix una 
varietat de plantes la floració de les quals s’alterna en els di-
ferents mesos de la temporada. A la primavera és quan es pot 
observar un major nombre de plantes en flor. Sol·liciti detalls i 
fotos de cadascuna a recepció. 
Animació: Vegi el programa d’animació. 
No oblidi comunicar a l’equip d’animació si algú de la seva 
família celebra el seu aniversari durant les vacances al Cam-
ping Barcelona, la nostra simpàtica mascota Noa el visitarà per 
cantar-li Moltes felicitats a la vostra parcel·la, al restaurant o 
allà on vulgui (juliol i agost)
Pot gaudir d’animació per a adults durant tota la temporada, 
però a l’estiu l’oferta és molt més àmplia que en temporada 
baixa. L’animació infantil s’ofereix durant els mesos de juliol i 
agost. 
Oci Nocturn: A les platges de Mataró hi ha diversos bars de 
platja amb música i ambient fins a les 3.00 h de la matinada 
cada dia de la setmana en temporada d’estiu. Després, pot 
continuar a les discoteques de la ciutat. Si ho prefereix pot 
conèixer la nit de Barcelona. A recepció venem la targeta 
BARCELONA NIGHT CARD, amb la que podrà entrar GRATIS 
a les discoteques més famoses de la ciutat. Transport pú-
blic mitjançant el bus nocturn N-82. Sortides del càmping a 
Barcelona i Mataró cada hora durant la nit. Horaris i informació 
a recepció.
Piscina climatitzada amb zona SPA i esportiva del cen-
tre DIR: Disposa de dues piscines climatitzades de 25 i 10 
metres amb llits i seients d’hidromassatge, de raigs terapèu-
tics de diferents pressions, jacuzzis, dutxes escocesa i bitèr-
mica, banys de vapor, sauna, servei de massatges i guarderia 
on tindran cura del vostre fill mentre feu exercici. També hi ha 



solàrium, centre d’estètica, perruqueria i massatges.
Obert de dilluns a divendres de 7h a 23h, dissabte de 9h a 20h 
i diumenge de 10h a 14h. Tarifa molt especial per als nostres 
hostes:	4,50	¤	per	persona.	Reserves	a	recepció.	Inclou	la	uti-
lització de totes les instal·lacions i activitats. No oblidi portar 
la seva gorra de bany, és obligatori. També pot comprar-la a 
recepció	per	1,80	¤.
Parc infantil: Situat tocant a la piscina. Habilitat per a nens 
de fins a 11 anys d’edat. 
Obert cada dia de les 8.00 h a les 23.00 h. 
Sanitaris: Moderns blocs sanitaris amb aigua calenta les 
24 hores del dia i neteja permanent. Banys complets per a 
persones discapacitades i nadons. Una empresa especialitzada 
i responsable amb el medi ambient realitza la neteja de les 
instal·lacions. Disposa del certificat de gestió de qualitat ISO 
9001:2000.
Bugaderia: Les màquines funcionen amb monedes i hi ha 
expenedora de canvi. Preu: 4 ¤. Si no té detergent o suavitzant, 
pot comprar-ne monodosis al supermercat per 0,75 ¤. Si li cal 
una planxa, a recepció n’hi deixaran una. 
Oberta cada dia de les 8.00 h a les 22.00 h.
Estació de servei per a autocaravanes: Cada zona 
d’acampada disposa d’estació de servei per a autocaravanes. 
Veure plànol del càmping.
WC químic: Disposa de 6 punts de descàrrega. Vegeu el 
mapa del càmping.
Presa d’aigua i desguàs a la parcel·la: Per emprar-la 
exclusivament per a la connexió amb caravanes i autocarava-
nes mitjançant mànegues. El desguàs es pot fer servir per a 
evacuar aigües grises, tret del WC químic, per buidar-lo, vagi 
a l’estació de servei per a autocaravanes o al punt de buidat 
més proper.
Animals de companyia GRATUÏTS (Pet Friendly): El 
Camping Barcelona és un espai per a les persones que 
comparteixen la seva vida amb animals de companyia, per a 
aquells que viatgen amb ells i per als que estan pensant en 
fer-ho. Poden acompanyar-vos per tot el càmping, a la terrassa 
del restaurant, al bar de la piscina i també al bus gratuït a fi 
que pugueu gaudir sempre junts de les vacances. Disposem 
de banyera amb aigua calenta exclusiva per a ells (darrere del 
bloc central –vegeu plànol–) i a recepció li donaran bosses 
per a la recollida d’excrements de manera gratuïta. El Bus 
Turístic admeten animals de companyia només en transportí. 
Si desitja adoptar-ne algun, el càmping cobrirà les despeses 

d’adopció. Moltes gràcies.
Intercanvi de llibres: Disponible al restaurant en diversos 
idiomes.
Recàrrega de bateries gratuïta: Recarregui la bateria de la 
seva càmera, ordinador, etc a recepció. Servei 24 hores.
Caixes fortes: Disponibles a recepció. Preu: 1,50 ¤ al dia. 
Com a fiança es deixa un document o número de targeta de 
crèdit. En cas de pèrdua de la clau es cobraran 20¤.
Correu: Servei diari de recollida. A recepció trobarà una 
bústia, segells i postals.
Renta cotxes: Situat al costat de la recepció. Servei gratuït.
Congeladors gratuïts: Disponibles darrera el renta-cotxes, 
just al costat de la recepció. Si us plau, no hi deixi objectes de 
vidre ni de valor. Servei 24 hores.
Lloguer de nevera: Afegeixi aquest servei a la seva reserva o 
sol·liciti’l a recepció. Preu: 6,90 ¤ al dia.
Servei gratuït de taules, cadires i barbacoes: Disponibles 
darrera del renta-cotxes, just al costat de la recepció. Si us 
plau, retorni els objectes prestats en les mateixes condicions.
Assecador de cabells gratuït: Disponible a la recepció. 
Com a fiança es deixa un document o número de targeta de 
crèdit.
Lloguer de bicicletes mountain bike: Només es lloguen 
a majors de 21 anys. Preu: 3¤ cada 4 hores. Com a fiança es 
deixa un document o número de targeta de crèdit.
Lloguer de cotxe: Informació a recepció.
Residus: Separi els residus i dipositi als contenidors que tro-
bareu a l’entrada del càmping (vidre, paper, plàstics i rebuig). 
No llenceu plàstics ni altres residus sòlids com tampons, 
compreses o bastonets per a les orelles al vàter, ja que dificul-
ten les tasques de depuració de les aigües. També disposem 
de tanc per al reciclatge d’olis de cuina al restaurant.
Les piles es poden reciclar al supermercat del càmping.
Energia: Apostem per un món sostenible, el 100% de 
l’electricitat del càmping prové de fonts d’energia renovables i 
verdes.
UNICEF: Càmping Barcelona dóna suport al programa Hotels 
Amics d’UNICEF en un projecte de protecció de la infància.
Zones d’aparcament: Hi ha 3 zones d’aparcament al càm-
ping. Si ho prefereix, pot aparcar-hi el seu vehicle gratuïtament 
per disposar de més espai a la seva parcel·la. 
Ajudeu-nos a millorar: Envieu un e-mail al Director del 
Càmping amb els seus comentaris i suggeriments a:
director@campingbarcelona.com
Tot el personal va identificat, indiqueu el nom de la persona 
que us ha atès si ho creieu convenient, és de gran ajuda per 
seguir millorant els serveis i avaluar l’atenció que proporciona 
el nostre equip. El restaurant i el supermercat els gestiona una 
empresa externa, us preguem que també ens detalleu la vostra 
opinió. Moltes gràcies.
QUÈ VISITAR
Barcelona: És una ciutat mediterrània, cosmopolita i mo-
derna, coneguda internacionalment com a font de creacions 
artístiques, amb un ampli ventall sociocultural i amb la per-
sonal pinzellada del genial i mundialment admirat Gaudí. A la 
Plaça de Catalunya hi trobarà el Centre d’Informació Turística i 
el Bus Turístic de Barcelona. Aquest servei de transport, idoni i 
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altament recomanat per la seva excel·lent organització, dispo-
sa d’una flota d’autocars descoberts i amb àudio guia que us 
acompanyaran als llocs més insòlits i de major interès turístic 
(no es tracta d’una visita organitzada, sinó que pot viatjar-hi 
pel seu compte). És recomanable disposar d’un mínim de 6 o 
7 dies per a visitar la capital catalana. Recomanem comprar el 
bitllet de 2 dies. Podeu comprar-lo a recepció.
Mataró: Capital de la Costa de Barcelona – Maresme 
(125.000 habitants). Fundada pels romans, és una ciutat 
banyada pel Mediterrani, amb magnífiques platges i un front 
marítim de molta qualitat. Per a conèixer el patrimoni arqui-
tectònic i arqueològic de la ciutat, hi ha una ruta àudio guiada 
gratuïta. Per a realitzar-la s’ha d’adreçar a l’oficina d’informa-
ció turística del centre de la ciutat.
Centre de la ciutat: Hi trobarà la zona comercial, amb 
boutiques de roba i sabateries, bancs, restaurants, mercats i, a 
l’antic ajuntament, l’oficina d’informació turística.
Mercat de la ‘Plaça GRAN’: És el més pintoresc de la ciutat, 
està format per botigues fixes i parades ambulants. Disposa 
de la millor fruita i verdura de Mataró, ofereix cultiu ecològic i 
té botigues especialitzades en carn ecològica, fruits secs, etc. 
Es troba al centre, a la Plaça Gran del casc antic, darrere de 
l’Ajuntament. Obert de dimarts a divendres de 8.00 h a 14.00 
h i de 17.30 h a 20.00 h i els dissabtes de 8.00 h a 14.00 h.
Mercat de la ‘Plaça CUBA’: Dedicat a l’alimentació. L’edifici 
es va inaugurar el 1936 i és obra de l’arquitecte Lluís Gallifa. 
Obert els dimarts, dimecres i dijous de 8.00h a 14.30h, els di-
vendres de 8.00 h a 20.00h i els dissabtes de 8.00 h a 13.30 
h. També hi ha mercat exterior de parades ambulants per a la 
llar i el tèxtil els dijous de 8.00 h a 14.00 h. Està situat a un 
pas del centre de la ciutat.
Centre comercial MATARÓ PARC: Cinema multi-sala, 
botigues i restaurants.
El Passeig Marítim: Té 3 kilòmetres de longitud i és ideal 
per a passejar-hi a peu o en bicicleta a prop del mar. Hi ha 
una ampla oferta de guinguetes i restaurants amb música o 
espectacle als vespres, parc infantil, zones d’esport, bancs, 
zona arbrada amb bona ombra i un bell enjardinament.
La Nau Gaudí: És un dels primers projectes d’Antoni Gaudí, 
que es va construir l’any 1883 i que es caracteritza per l’es-
tructura de 13 arcs parabòlics fets de peces de fusta unides 
amb claus de ferro que sostenen la coberta. Alberga una 
exposició d’art contemporani de Catalunya. Es troba a 200 
m de l’estació de tren de Mataró. Veure plànol.
Obert de dimarts a dissabte de 18.00 h a 21.00 h. Diumenges 
de 11.00 h a 14.00 h. Entrada gratuïta.
Castellers: La colla Capgrossos de Mataró assaja els dimarts 
i divendres no festius, de 20.00 h a 21.00 h només la canalla 
i de 21.00 h a 23.00 h tota la colla. L’accés al local d’assaig 
és lliure i hi ha un bar on pot prendre 
alguna cosa si li ve de gust. De finals 
de juliol a finals d’agost fan vacances 
i no hi ha assajos.
Nens. “Diver Castillo”: Amb una 
façana inspirada en un Castell me-
dieval, els nens s’endinsen en una 
decoració basada en la llegenda del 
Rei Arturo, i poden recrear les seves 
fantasies mentre recorren un circuit 
ple d’enormes arbres, ponts, tobogans 

i molt mes, sense màquines i per desenvolupar la seva psico-
motricitat. Compte amb diferents zones de joc per a nens de 1 
a 3 anys, de 3 a 5 i de 5 a 10. Tot això amenitzat amb anima-
dors i un petit teatre on es representen històries de titelles, 
pallassos, així com jocs educatius i divertits. Mes informació 
a recepció.
De dimarts a divendres: 17:00h a 21:00h, dissabtes i diumen-
ges: 11:00h a 14:00h i 17:00h a 21:00h.
Preu 3,50¤/hora, divendres, dissabte i diumenge 4,50¤/hora.
El bosc vertical: Descobreixi l’experiència de moure’s entre 
les branques dels arbres a gran alçada. Visqui les sensacions, 
senti l’adrenalina i gaudeixi d’una emoció trepidant. Tirolines, 
ponts, lianes, xarxes... Hi ha circuits adaptats a totes les edats. 
Més informació a recepció.
La Roca Village: És un centre comercial líder en outlet a 
Europa. Ofereix als seus clients l’oportunitat de comprar pro-
ductes de temporades anteriors de les firmes de major prestigi 
nacional i internacional a preus molt assequibles.
Parc Natural del Montseny: Per a aquells a qui els agrada 
el senderisme, disposa de la millor xarxa de pistes de GR i 
camins, alhora que ofereix l’oportunitat d’albirar un terç del 
territori català des del cim del ‘Turó de l’Home’ (1.706 m.). Un 
paratge insòlit i ideal per a gaudir d’un dia en plena natura.
Water Sports Centre: Ofereix esports aquàtics per a totes les 
edats. Aprengui a navegar en catamarà, windsurf, vela o canoa 
i gaudeixi d’activitats com ara l’esquí aquàtic, parasailing, 
speedboat i d’inflables aquàtics com el flyfish, slider o banana 
bus. Més informació a recepció. El centre se situa a la platja 
davant de l’estació de tren de Calella; aconsellem que hi vagi 
en tren des de Mataró (20 min).
Parc aquàtic: Illa Fantasia és el millor parc aquàtic de Bar-
celona, és ideal per a gaudir amb la familia, parella o amics, 
d’un dia inolvidable i molt divertit. (Només a 14km) 
El parc aquàtic estarà obert del 8 de juny fins l’11 de setembre.



Sant Vicenç Beach

Passeig dels
Anglesos Beach

La Musclera
Beach (NUDIST)

Llavaneres Beach
Port del Balís

Caldetes Beach

1

Informació

Museu

Balneari

Torre de 
guaita

Golf

Activitats 
nàutiques

Font

Ruta per a 
fer a peu

Ruta per 
a fer en 
bicicleta

Nivell molt fàcil
Nivell mitja
Nivell alt
Carretera de poble
Carretera N-II
Autopista C-32 (únicament 
vehicles)

Platges i rutes per   
fer a peu i en bici
Un país meravellós! Bon temps, pobles 
bonics, precioses platges, bon menjar 
i vistes mediterrànies! Què més es pot 
demanar?

Recomanem la ruta lila del passeig dels Anglesos, és molt fàcil de 
fer a peu i és increïblement bonica. Si té gos, no dubti a portar-lo 
en aquesta passejada fins a l’última platja de Caldes d’Estrac. El 
Passeig dels Anglesos comença després del Port Nàutic El Balís 
de Sant Andreu de Llavaneres i comunica les platges de Sant 
Vicenç i Caldetes. Les guinguetes i restaurants de platja estan 
oberts tot l’any! Accepten gossos.

Al Port Balís també hi trobarà molt bons restaurants oberts tot 
l’any.

Les 3 Viles, un paradís a 500 metres del càmping! El mercat de 
Sant Andreu de Llavaneres és els divendres, el millor dia per fer 
la visita! El carrer de Munt és el nucli social o punt de trobada del 
poble, on podrà gaudir de les seves botigues, bars i restaurants. 
És imprescindible provar la famosa coca de Llavaneres, és un 
dolç molt apreciat a la comarca.

A Caldes d’Estrac hi trobarà la Fundació Palau, un espai artís-
tic dedicat principalment a Picasso (el primer diumenge de cada 
mes és gratuït). Al centre del poble, hi trobarà un petit balneari 
molt acollidor on l’aigua hi brolla a 38º i podrà gaudir-ne a la pisci-
na de 36º amb totes les seves propietats terapèutiques. A la dreta 
de la Fundació Palau, hi ha l’entrada al Parc Muntanyà, que és 
gratuït, i ofereix unes fantàstiques vistes al poble i al mar. 

Pels més aventurers Sant Vicenç de Montalt ofereix les muntanyes 
més altes de les 3 viles, on els desnivells són més pronunciats. No 
oblidi portar una ampolla d’aigua per persona. (Vegeu les rutes 
del mapa).

Restaurants:
 1 Pins mar (+34939726902): Cuina 

mediterrània.
 2 Racó del navegant (+34937928613): 

Cuina de mercat i peix fresc.
 3 La Taverna del Port (+34937927303): La 

millor paella.
 4 Sotavent Beach club (+34661759445): 

Arrossos.  
 5 Ostras! Quin raconet Beach Club 

(+34646043295): Cuina mediterrània i 
d’autor.

 6 El Taller (+34937912601): Carn a la 
brasa.

 7 Tête a Tête (+34937915186): Extensa 
carta de vins, caves i champagnes.

 8 Can Suñé (+34937910051): Cuina 
catalana.

 9 Pizzas Garage (+34937911343): Pizzes.

Restaurants oberts del 15/05 al 15/09:
 10 Petit Moll Beach Club (+34600520000): 

Peix i amanides.
 11 Ohnades beach club (+34692336653): 

Cuina mediterrània.
 12 Mio Beach Club (+34635726602): Cuina 

mediterrània.
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Tickets Barcelona
Li recomanem comprar els seus bitllets un dia abans. Per la 
seva comoditat, quan compri els bitllets a la recepció, se li re-
servarà automàticament el bus per arribar a l’hora de l’entrada 
o visita reservada.

BUS TURÍSTIC:
Conegui Barcelona a bord dels auto-
busos de dos pisos del Barcelona Bus 
Turístic, que us portaran als llocs més 
atractius i interessants de la ciutat de 
manera còmoda i, a més, podrà pujar i 
baixar tantes vegades com vulgueu! El 
Camping Barcelona només recomana el 
Bus Turístic com a mitjà de transport per a visitar Barcelona. 

1 Dia Adult Júnior (4-12 anys) Sènior/Discapacitat
Preu a taquilla 30€ 16€ 25€
Preu al càmping 29,10€ 15,55€ 24,25€

2 Dies Adult Júnior (4-12 anys) Sènior/Discapacitat
Preu a taquilla 40€ 21€ 35€
Preu al càmping 38,80€ 20,40€ 33,95€

LA SAGRADA FAMÍLIA DE GAUDÍ:
La Sagrada Família és l’obra d’art més 
important de Gaudí i és el símbol d’un 
modernisme original i agosarat que va 
voler traslladar les formes de la natura 
a l’arquitectura. Per a la Sagrada Família, 
oferim diverses entrades. Les entrades 
s’esgoten aviat. Li recomanem reservar 
amb antelació. Nosaltres comprem el bitllet a la web oficial més barat que a la 
taquilla i hi sumem només 1,75¤ en concepte de despesa de gestió.

Sagrada Familia 
 entrada bàsica General

Estudiants o 
 11-30 anys

Sènior o jubilat amb 
acreditació

Preu a taquilla 20€ 18€ 17€
Preu al càmping 18,75€ 16,75€ 15,75€

Sagrada Familia 
 amb audioguia General

Estudiants o 
 11-30 anys

Sènior o jubilat 
 amb acreditació

Preu a taquilla 30€ 28€ 24€
Preu al càmping 26,75€ 24,75€ 21,75€

Sagrada Familia 
 amb audioguia i 

torre General
Estudiants o 
 11-30 anys

Sènior o jubilat 
 amb acreditació

Preu a taquilla 38€ 36€ 31€
Preu al càmping 33,75€ 31,75€ 27,75€

Sagrada Familia 
 visita guiada General

Estudiants o 
 11-30 anys

Sènior o jubilat 
 amb acreditació

Preu a taquilla 31€ 29€ 25€
Preu al càmping 27,75€ 25,75€ 22,75€

Bitllets no reemborsables.

EL PARC GÜELL DE GAUDÍ:
Declarat Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, ofereix les millors vistes de 
Barcelona. Nosaltres comprem el bitllet 
a la web oficial i hi sumem només 0,50¤ 
en concepte de despesa de gestió.

Entrada eix monumental General
Sènior / Júnior(7-12) / Discapacitat / 

Acompanyant Discapacitat
Preu a taquilla 10€ 7€
Preu al càmping 10,50€ 7,50€

Bitllets non reemborsables.

CASA BATLLÓ:
Obra mestra i joia de l’arquitectura d’An-
toni Gaudí, la Casa Batlló és un punt de 
referència del modernisme. Aquest edi-
fici situat al Passeig de Gràcia destaca 
d’entre la resta pel seu disseny i els seus 
colors i també ha estat declarat Patrimo-
ni de la Humanitat per la UNESCO.

Casa Batlló Adult
Júnior (7-18 anys)/Sènior/

Estudiant
Preu a taquilla 25€ 22€
Preu al càmping 24,25€ 21,35€

LA PEDRERA – CASA MILÀ:
Li proposem una visita a la Casa Milà, 
més coneguda com a La Pedrera, la dar-
rera obra civil del gran arquitecte Antoni 
Gaudí, un dels màxims exponents del 
seu llegat a la ciutat de Barcelona i un 
dels edificis més destacables del segle 
XX, que també fou declarada Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO.

La Pedrera 
 visita de dia Adult Júnior(7-12 anys)

Sènior/ Estudiants/ 
Discapacitats

Preu a taquilla 25€ 14€ 19,50€
Preu al càmping 24,25€ 13,60€ 18,95€

G EXPERIÈNCIA: GAUDÍ EN 4D:
GAUDÍ EN 4D: Endinsis a l’univers crea-
tiu del geni de l’arquitectura modernista 
de manera interactiva i amb tecnologia 
4D. Veniu a la G Experiència de Bar-
celona i veureu l’obra d’Antoni Gaudí, 
el mestre del modernisme català, amb 
nous ulls.

G Expèriencia Gaudí en 4D Adult Júnior (6-13 anys)/ Sènior
Preu a taquilla 9€ 7,50€
Preu al càmping 8,75€ 7,30€

ARTICKET BARCELONA:
És la targeta amb què podrà visitar els 
millors museus de Barcelona: desco-
breixi l’obra dels genis de l’art del segle 
XX i faci un recorregut per mil anys de 
creativitat. Tot l’art de Barcelona al vos-
tre abast, amb una sola entrada i amb un 
gran estalvi en comparació amb el que 
us costarien les entrades de cada museu per separat. Entrada vàlida per a vi-
sitar el Museu Picasso (amb reserva prèvia), la Fundació Joan Miró, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el CCCB, la Fundació Antoni Tàpies i 
el MACBA.

Articket
Preu a taquilla 30€
Preu al càmping 29,10€

ARQUEOTICKET:
Viatgi al passat de les civilitzacions i 
entendrà millor el present. El seu pas-
saport per a aquest viatge no el deixarà 
indiferent. L’arqueoticket és una entrada 
polivalent que us permetrà accedir a 
quatre magnífiques col·leccions arqueo-
lògiques a Barcelona. Entrada vàlida per 
a visitar el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Egipci de Barcelona, 
el MUHBA – Museu d’Història de Barcelona, i el Centre de Cultura i Memòria 
del Born.

Arqueoticket
Preu a taquilla 14,50€
Preu al càmping 14,10€



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.
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Càmping Barcelona dóna suport al programa Hotels Amics d’UNICEF en un projecte de protecció de la infància.

Nevera: € 6.90 al dia.

Nits

Check in: 12h

Preus per nit. IVA inclòs.

Tasa turística no inclosa. 0,50€ 
per persona per dia, majors de 16 
anys, màxim 7 dies.

MARÇ ABRIL MAIG JUNY

AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBREJULIOL

Temporada molt baixa Temporada baixa Temporada mitja Temporada alta

4-12 anys

CCI
descomptes
no acumulables

TARIFES2020

Avançament: 100€


