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Visites privades a Barcelona
Treu el màxim partit de Barcelona amb els nostres tours
privats de mig dia o de dia complet. La millor manera de
descobrir els imprescindibles de la ciutat de la mà dels
nostres guies oficials.

BCN des de dalt

Joies de Gaudí

Sagrada Família

Picasso

De tapes

Barri Gòtic

Et mostrem els punts més interessants de Barcelona, des dels carrerons
plens d’història de Ciutat Vella, fins al magnífic Eixample, un museu a
l’aire lliure únic en el món, que permet admirar, entre d’altres, les obres
mestres de Gaudí.
Si ho prefereixes, et podem acompanyar en visites més concretes, per
descobrir la connexió del genial Picasso amb la ciutat, admirar la ciutat
comtal des dels seus punts més alts, o degustar les millors tapes en un
tour gastronòmic.
Visites completes amb els nostres guies oficials a la Sagrada Família, la
Casa Batlló, la Pedrera, el Museu Picasso perquè no et perdis cap detall i,
a més a més, reservem les entrades i t’estalviem les cues.

Només cal que ens diguis quin tipus de visita busques,
nosaltres ens encarreguem de la resta. Contacta’ns!
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Visites privades atípiques a
Barcelona

Maçoneria

Potser ja coneixes bé la ciutat, o potser vols descobrir-la
des d’un punt de vista concret... Sigui quin sigui el teu
cas, els nostres guies dominen Barcelona a fons i no hi
ha temàtica que se’ls resisteixi.
Barcelona és una ciutat caleidoscòpica, amb múltiples cares que permeten
conèixer-la de diferents maneres. Més enllà dels recorreguts clàssics per
descobrir els seus “imprescindibles”, la ciutat ofereix altres opcions.
Visites més temàtiques per capbussar-se a fons en un tema concret: explorar les
petjades de la maçoneria a Barcelona, recórrer les botigues amb més encant
de la ciutat, descobrir el modernisme de Ciutat Vella, conèixer les històries
més paranormals i inexplicables de la ciutat, resseguir el passat gremial de
Barcelona, en són algunes possibilitats.

Modernisme a Ciutat Vella

Botigues amb encant
Botigues amb encant

Sempre de la mà d’un expert, les visites a mida es converteixen en una
experiència única i engrescadora.

Només cal que ens diguis quin tipus de visita busques,
nosaltres ens encarreguem de la resta. Contacta’ns!
Gremis
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Visites a prop de Barcelona
Barcelona és una ciutat impressionant, però hi ha molt per veure i conèixer al seu voltant.
Et recomanem diversos itineraris per descobrir la bellesa natural i la riquesa cultural que tenim
ben a prop de la capital.
Hi ha molts llocs realment propers a Barcelona que val la pena T’oferim algunes idees, els itineraris més demanats, però, si tens
visitar: increïbles vinyes entre el mar i la muntanya, ciutats amb segles altres preferències contacta’ns i demana’ns el que busques. Adaptem i
d’història, santuaris situats en indrets magnífics... Moltes possibilitats customitzem qualsevol tipus de visita per satisfer les teves necessitats.
per explorar a fons la cultura d’un país.

Montserrat

Girona

Penedès i Sitges

Cardona

Tarragona romana
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Visites més enllà de
Barcelona
El Tour Dalí

A una mica més de distància de la capital, hi ha visites
més que recomanables, imprescindibles per copsar
l’essència del país.
A Catalunya hi ha tants paisatges diferents i un patrimoni tan variat que val la
pena endinsar-s’hi! Visites que es poden fer en un o diversos dies i que permeten
conèixer una mica millor el territori més enllà de l’omnipresent capital i els
indrets de visita obligada al seu voltant.

Lleida

Terres de l’Ebre

Ens podem apropar a l’art inimitable de Dalí a Figueres, Portlligat i Púbol, tres
racons estretament lligats a la seva vida. També podem escollir diferents rutes
de natura, amb guies especialitzats: des del sorprenent, i desconegut, Delta
de l’Ebre, el parc natural amb la major zona humida de tota Catalunya, fins a la
impressionant serralada dels Pirineus. Si preferim turisme urbà recomanem la
ciutat de Lleida, amb la seva majestuosa Seu Vella, un mirador privilegiat sobre
la ciutat, el riu Segre i la plana.

Aquestes són només algunes possibilitats, demana’ns
l’experiència que busques i nosaltres te l’organitzem!

Rutes de Muntanya
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tarifes i condicions
tarifes

-Mig dia (1 guia, fins a 4 hores, radioguies, fins a 25 persones): 300€.
-Dia sencer (1 guia, fins a 8 hores, radioguies, fins a 25 persones): 450€.
-Cada persona extra: 5€ (grups de màxim 30 persones).
-Cada hora extra: 35€/guia (fins a 2 hores extra).
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Accés a museus, tranports, àpats: consultar disponibilitat.
* Els imports inclouen l’IVA (21%) i assegurança de RC.
** Consulteu descomptes per grup reduït (fins a 6 persones) i/o entitats no lucratives.

condicions
-Usem radioguia individual per cada assistent, recomanem que es portin auriculars propis.
-Un acompanyant de franc per guia (sempre que no es superin les 30 persones).
-Pagament fraccionat: 50% en confirmar (fins a 15 dies abans) i 50% al final del mes.
-Confirmació amb menys de 15 dies: 100% per avançat.
-Acceptem pagaments mitjançant transferència, targeta bancària, paypal o efectiu.
-En cas de pluja es podrà fer igualment, aplaçar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament.

