
Els serveis premium ens fan únics



Qui som 

Barcelona Art of Travel és una agència de viatges de 
luxe,especialitzat en rutes i destinacions singulars i 
inoblidables.

Amb guies professionals i descripcions rigoroses, 
Barcelona Art of Travel ofereix una opció de turisme 
cultural, ecològic, històric i artístic, tan interessant 
com atractiu… i, sobretot, diferent.

Són viatges en els quals el participant descobrirà 
aspectes inèdits del lloc, espai o esdeveniment que 
es visiti, que quedessin com un record especial dels 
coneixements i experiències que haurà viscut.

Salvador Dalí, un boig genial. La seva vida, la seva 
obra, la seva casa… i les seves excentricitats.

Antoni Gaudí, el poeta de pedres i formes. La 
modèstia creativa.Mil anys de vins. Ceps, terra, raïms, 
premsatge, repòs, ampolla i copa.

El modernisme. La ceràmica, el ferro i els maons 
ballen.

LA NOSTRA VISIÓ: oferir un servei fet a mida 
per a viatgers, famílies o empreses que busquen 
experiències úniques, i que siguin sostenibles en 

tots els àmbits. Contribuint a millorar tots aquests 
negocis locals que personalitzen els nostres serveis i 
fugen de la globalització. Obrim les portes que ningú 
més pot obrir, clubs privats, edificis emblemàtics al 
tancament i compartim les nostres troballes i secrets. 

Barcelona Art of Travel és a més agència certificada 
per Biosphere per a reduir l’impacte mig ambiental, 
calculant la petjada de carboni de qualsevol 
activitat, per a reduir-la i compensar les emissions 
que no s’han pogut evitar.

A més hem obtingut el ‘Safe Travels de Global 
Sustainable Tourism Council’, aquest segell és el 
primer homologat a escala mundial que permet 
reconèixer les empreses, entitats i destins que duguin 
a terme accions de prevenció i higiene contra la 
Covid-19, amb l’objectiu de generar espais segurs per 
als viatgers.

Hem rebut el reconeixement de molts dels nostres 
proveïdors i ens comprometem constantment amb 
la nostra xarxa per a assegurar-nos de mantenir 
les millors relacions. Som membres del Catalunya 
Convention Bureau i també de l’Agència Catalana de 
Turisme Premium.



  Valors  
and vip tickets

Innovació i  
desenvolupament 

Sostenibilitat 

Noves 
experiències 

Orientació 
al client



  Els nostres serveis  
A Barcelona & Catalunya 

/01
Organització 

de viatges
T’ajudem a optimitzar el 

pressupost del teu esdeveniment i 
conduir-lo cap a l’èxit. 

Rutes i experiències 
personalitzades

Accés Premium als llocs més 
emblemàtics d’Espanya. 

/02

/03
Serveis VIP de 
Consergeria

La primera agència de viatges 
i companyia de consergeria 

privada.

Formació i  
educació

En col•laboració amb TGRI, 
“The Gaudí Research Institute” 
o institut de recerca de Gaudí, 
realitzem cursos sobre la vida i 

obra d’Antoni Gaudí.

/04



Moltíssimes gràcies per la visita privada 

a la Sagrada Família!  

Va ser increïble! 

Irene, Front Desk de l’Hotel Abac 
& Claudio Heldt, Hotel Mandarin 
Oriental 

Abans de l’European Management Meeting, 

necessitàvem un venue exclusiu de la millor 

qualitat. La Montse, de BarcelonArt of Travel 

el va trobar. Tot el grup va quedar encantat 

amb l’esdeveniment. Una gran nit! Gràcies!

Boris Darceaux, General Manager 
Spain/Portugal Air France KLM

«

«

Visita privada 
a la Sagrada 
Família

Experiència 
Gastronòmica

  Testimonis  



Cada detall s’ha tingut en 
compte, gràcies Montse, vam 
passar una gran experiència i 
la organització va estar molt 
bé, molt agraïts que es tin-
gués en consideració el nostre 
petit. Tots vam gaudir i estem 
molt agraïts de tenir-te com a 
nostre guia i amfitriona.

Grup privat personalitzat 
de Taiwan

Experiència de tast de vinsVaixell de luxe d’època al 
Mar Mediterrani

Espectacular dia i experiència per tot 
l’equip. Montse, moltes gràcies per 
organitzar fins el més mínim detall. 

Remi Vernay, Director de Petit 
Bateau a Espanya

«

«

  Testimonis  



La Montse va encarregar-se 
d’organitzar una experiència per a 75 
persones, i estem molt agraïts pel seu 
esforç d’aconseguir l’impossible, entrar 
tots al mateix moment a la Sagrada 
Família, amb les mesures de seguretat 
i el control de capacitat adients, sense 
dubte un gran treball. Guiar-los a tots 
junts en un tour guiat amb un equip 
tan professional va ser el millor que 
vam poder fer. Sense problemes ni 
obstacles ens va ajudar en totes les 
operacions que requerien tasques i, 
inclús, en traduccions al anglès a tots 
els assistents de la conferència.  

Sandra Andújar, Co Founder 
Presidenta de Elite Excellence

Organització excel·lent, 
tracte molt proper amb 
l’equip d’AF KLM, priva-
titzar la Sagrada Família 
ha estat una experiència 
única. Felicitats! 

Scholtens, Janneke 
Marketing executive at 
AIR FRANCE KLM Spain & 
Portugal

Sagrada Família 
SecretaElite Excellence

«
«

  Testimonis  



  Experiències  
Combinem visites personalitzades amb 

guies altament especialitzats i professionals

Glamping sota 
les estrelles a 
plena natura 

Meet and greet

Inclou recollida personal i del seu 
equipatge a l’aeroport, passi preferencial 
per la Duana.

Has imaginat alguna vegada passar 
una nit a la natura, i en la màgia 
de dormir enmig del bosc sota les 
estrelles?

Segueix imaginant un campament 
privat i una tenda de campanya, 
estil haima, al mig del bosc. 
Allunyat de tot, en silenci, en pau. 



El Restaurant d’una taula 
és una experiència única i 
singular: un espai íntim  
(on només hi a una taula)  
i uneix els beneficis d’estar  
al mig d’un bosc amb un àpat saludable, 
creatiu i personalitzat que la nostra chef 
i guia crea per a cada ocasió.

Situat al cor de la DO 
Alella (Maresme). Surt 
de Barcelona i aterra 
entre vinyes al Celler 
Alta Alella en només 8 
min de vol…

experiència del 
vi en helicòpter

Restaurant 
d’una taula

  Experiències  
Combinem visites personalitzades amb 

guies altament especialitzats i professionals



Vetllada entre 
vinyes en una 
autocaravana de 
luxe 

Visites 
privades

La màgia de la verema, des 
d’aprendre a cuinar una  
paella a un pícnic enmig del 
bosc a un joc de pistes per a 
nens entre vinyes. 

Turisme multigeneracional per a compartir en 
família una de les rutes del Grand Tour El Penedès, 
disposem d’autocaravanes que faran d’aquesta 
experiència un luxe per a tots ja que es pot 
pernoctar en el terreny privat del mateix celler.

Oferim espais 
emblemàtics 
a Barcelona al 
tancament o abans  
de la seva obertura.

Sagrada Família, Hospital de Sant 
Pau o fins i tot la Casa Milà són 
espais que es poden visitar sense 
gent, en exclusiva.

  Experiències  
Combinem visites personalitzades amb 

guies altament especialitzats i professionals



Gràcies

www.barcelonaartoftravel.com

Quin és l’aroma
de Catalunya?

(Us acompanyem amb un perfum 
sòlid de regal a cada ruta)

 Contacte:

Montse Anda 
Co Founder & Director 

manda@barcelonartoftravel.com


