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La nostra Missió és oferir Rutes diferents i exclusives!

Live your own dream

Barcelona Art of Travel© és un servei turístic 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 l’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.

Barcelona Art of Travel és a més agència certificada per
Biosphere.
El nostre objectiu principal: Millorar dia a dia i en tots els
aspectes.
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Live your own dream

BCN CITY
TOUR
CULTURAL

GASTRONOMIA

RELIGIOSA CULTURAL

VIP SERVICE

Sagrada Familia secreta

Els mercats més bonics de Barcelona

Catedrals de Barcelona i basíliques

Casa Milà - La Pedrera secreta

Experiència del vi en helicòpter

Escapada a la teva pròpia ciutat

Assaboreix un sopar clandestí I degusta la
línia de gins premium de Teichenné

Catedral de Barcelona entrada exclusiva i als
seus vitralls

Visita el Camp Nou I el museu del Barça
acompanyat d’un exjugador professional

Palau Güell i ruta jueva (el Call)
Ruta privada modernista (a més de la “poma
de la discòrdia”)

Un tast únic: prova els millors vins escumosos
del país DO Corpinnat i visita les seves
bodegues i vinyes

Visita la Sagrada Família o altres llocs
religiosos a Catalunya seguit d’una litúrgia

Experiència wellness life

Sortida del sol a Barcelona

Practica ioga i meditació a la sorra de la
platja de la Barceloneta

Recorre els cementiris de Barcelona buscant
els personatges més famosos

TREKKING / NATURALESA

Visita el Liceu, entra al cercle del Liceu i el
Palau de la Música, acompanyat de la veu
d’un tenor

Vine a olorar les milers de varietats de roses
del parc de Cervantes, seguit d’un suculent
pícnic

Coaching nàutic esportiu

Ruta de la Música

Recorre el laberint d’Horta i el jardí més antic
de la ciudad amb un especialista en botànica

Rema Barcelona

Visitar la Sagrada Família en temps de COVID

WELLNESS

DEPORTIU

Ruta de les dones més il·lustres de Barcelona

Visita la Barcelona andalusa, rememora a
la gran Carmen Amaya i gaudeix del millor
tablao flamenc

Meet and Greet

Bateig de surf a Sitges a l’exclusiu club nàutic

Rutes verdes a la muntanya de Montjuïc
Rutes verdes urbanes i del modernisme a peu
de Collserola
Visita a Montserrat

Experiència nàutica

Juga a tenis al club on es celebra el torneig
comte de Godó

SHOPPING

“Els Encants”, ruta pel mercat d’antiguitats
acompanyats per un expert antiquari
Compra roba made in Barcelona km0 amb
una personal shopper
Ruta del disc de vinil; visita les cases de discos
més importants de Barcelona i accés vip al
Sónar

BCN CITY TOUR
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SAGRADA FAMILIA SECRETA
cultural

A través de la seva obra aprofundirem en aquests i altres preguntes
que el visitant podrà satisfer a través d’una visita privada a la Sagrada Família.
Ens vam reunir al costat de la construcció més modesta de l’complex, les sinuoses formes d’unes escoles que Gaudí va dissenyar per
a nens de barri … (Vam explicar biografia, vida, creació i mort).
Seguim per entrar per la porta inicial, obra que el seu autor va dirigir
personalment. Pujarem a la terrassa on accedirem a la part central,
magnifica obra digna d’un geni.
Horaris especials per convenir, per afegir a la visita emblemàtica el
Parc Güell i la Casa Milà (La Pedrera) on podrem descobrir meravelloses simbologies d’Antoni Gaudí i de Josep Maria Jujol i Gibert.
Visita guiada amb expert gaudinólogo a Sagrada Família, tot seguit
(opcional) visita al Parc Güell simbologia i treballs ocults als ulls dels
altres.
Tots els dies a les 11:00 durant tot l’any.
2h30 aprox. de durada.
Tots els idiomes.
Preu inclou guía i entrada a Sagrada Família.
No inclou transport. Opcional.

MÉS INFORMACIÓ
Barcelona
Art of Travel
Live your own dream
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CASA MILÀ - LA PEDRERA SECRETA
cultural

Recorre tots els llocs d’aquest preciós edifici gairebé exclusivament, des dels dos patis fins al terrat, passant per passadissos i pisos secrets als ulls
dels altres.
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ESCAPADA A LA TEVA PRÒPIA
CIUTAT

PALAU GÜELL I RUTA JUEVA

RUTA PRIVADA MODERNISTA

(el Call)

(a més de “LA POMA DE LA DISCÒRDIA”)

cultural

cultural

cultural

Escapada a Barcelona a Hotel de Luxe 5* *GL
Hotel *Majestic.

Aquesta ruta feta a mida ha estat redactada en
col·laboració de MUHBA (museu d’història de Barcelona).

Visita guiada pels edificis més emblemàtics del
modernisme català.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
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RUTA DE LES DONES MÉS IL·LUSTRES DE BARCELONA
cultural

Barcelona ha estat sempre una ciutat cosmopolita i a la avantguarda dels avenços socials. Les dones han tingut una gran influència en
la història de la ciutat.
Coneix cinc històries diferents de cinc dones, també molt diferents,
que han deixat una empremta a la Ciutat Comtal.
Santa Eulàlia, la santa i màrtir, patrona de Barcelona. Una dona forta que es va enfrontar al Governador de Barcino al segle VII a causa
de la persecució als cristians, pel que fou empresonada, torturada
brutalment i crucificada.
Anna Murià és una de les periodistes catalanes més importants
del segle XX. Feminista compromesa amb la formació de les dones
obreres. Va ser una dona inquieta i activa a la política, activista de
diversos partits i, va col·laborar a publicacions com La Rambla, Diari
de Catalunya o La Dona catalana.
Carmen Laforet, una de les millors escriptores del segle XX. Amb
vint-i-tres anys va guanyar el Premi Nadal amb “Res”, la seva primera
novel·la. Va arribar a Barcelona per estudiar Filosofia i Lletres, experiència que la inspiraria per crear la seva obra més coneguda. Les
seves pàgines recorren Les Rambles, el Barri Xinès, Aribau, Drassanes
o el Barri Gòtic.
Ana María Moix, amb 12 anys, va començar a escriure poesia amb
la influencia d’escriptors com Bécquer, Azorín i Ana María Matute.
Coneguda pels amics del seu germà com La Nena, per la seva curta
edat, va ser introduïda en cercles de la “gauche divine”. La seva última obra, “Manifest personal” (2011), és una denuncia a tots els mals
d’España. Per la seva intel·ligència, hipersensibilitat i timidesa, l’escriptura va ser la seva evasió al llarg de la seva vida.

Recomanem “24 hores amb la Gauche Divine”, un retrat ironic, amb
molt humor, d’aquella Barcelona dels anys setanta i aquells homes
i dones tan intel·ligents i brillants. Terenci li deia la Nena i així va ser
coneguda entre els divins, molt mes grans que ella.
Teresa Claramunt, somiava amb una societat més justa, més bella i
humana. Amb 21 anys va formar part de la vaga de les set setmanes
per exigir salaris i jornades laborals dignes. Degut a la vaga, la Teresa
va ser acomiadada, i mai més tornaria a posar peu en una fàbrica.
Va ser fundadora de la “Sección de Oficios Varios de Anarcocolectivistas” de Sabadell i, més endavant, la Societat Autònoma de Dones,
la primera societat feminista espanyola. La seva principal denúncia
era la degradació de les dones obreres davant els homes obrers. La
Teresa va ser empresonada injustament per ser relacionada amb els
atemptats del Liceu (1893) i del carrer de Canvis Nous (1896), amb els
quals no hi tenia res a veure.
Apte Totes les edats.
Durada total 4 hores.
Inclou Recollida en hotel, visita guiada a cinc punts històrics de
Barcelona.
Guia Historiador i escriptor.

MÉS INFORMACIÓ
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RECORRE ELS CEMENTIRIS DE BARCELONA
BUSCANT ELS PERSONATGES MÉS FAMOSOS
ENTERRATS A LA CIUTAT

VISITA EL LICEU, ENTRA AL CERCLE DEL LICEU I EL
PALAU DE LA MÚSICA, ACOMPANYAT DE LA VEU
D’UN TENOR

cultural

cultural

És un viatge al passat en el qual hi trobem personatges històrics, populars i d’aventures, així com relats de riquesa i pobresa, amor i mort.

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona és el teatre en actiu més antic
i prestigiós de Barcelona, especialment com a teatre d’òpera, considerat un dels més importants del món.

Coneix les històries que s’amaguen als cementiris de Montjuïc, Poblenou, Les Corts, Sant Andreu, Sant Gervasi i Sarrià. Descobreix la
història de la ciutat de Barcelona a través dels seus cementiris.
Un guia expert coneixedor dels cementiris de la ciutat et farà viatjar
en el temps.

MÉS INFORMACIÓ

I, el Palau de la Música Catalana és un auditori de música projectat
per l’arquitecte barcelonès Lluís Domènech i Montaner, un dels màxims representants del modernisme català.
Imagina visitar aquests dos màxims exponents de la música, acompanyat d’un tenor que, a més de les seves explicacions, interpretarà
petits fragments de les òperes més conegudes: Il Barbere di Siviglia,
La Traviata, Madame Buttlerfly, Nessum Dorma o La Boheme.

MÉS INFORMACIÓ

RUTA DE LA MÚSICA, PALAU SECRET
cultural

Començarem al lloc on es fabriquen els instruments de corda, un petit taller de lutiers a Barcelona.
A continuació, visitarem el Palau de la Música i el conservatori de
música, on es van formar grans compositors com Enric Granados.
Finalitzarem amb un concert a l’auditori del conservatori.

MÉS INFORMACIÓ
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VISITA LA BARCELONA ANDALUSA, REMEMORA A
LA GRAN CARMEN AMAYA I GAUDEIX DEL MILLOR
TABLAO FLAMENC
cultural

La Carmen Amaya va néixer sobre la sorra del desaparegut barri
marginal del Somorrostro, en una família gitana del Sacramonte granadí que traspuava flamenc per tot arreu. El seu pare, José El Chino,
era el guitarrista i la seva tieta, La Faraona, bailaora. Amb només
quatre anys ja actuava juntament amb els seus pares a locals com
Les Set Portes, però mai a Tablaos, sinó a teatres on destacava pel
seu estil iconoclasta, que trencava totes els canons més tradicionals
de qualsevol escola de flamenc clàssic. La seva tremenda energia
al “zapatear” no passava inadvertida per ningú. És més, va arribar
inclús a tractar-se amb estrelles de Hollywood com Orson Welles,
Charles Chaplin o Greta Garbo.
Existeixen diversos llocs a Bagur i a Barcelona on trobar monuments
a la seva memòria realitzats per l’artista Rafael Solanic. També hi
podem trobar una escultura de la Carmen a Montjuïc, obra de José
Cañas.

Recorre la ruta de la Carmen Amaya i gaudeix d’una sessió de flamenc al
Tablao de Carmen del Poble Espanyol, acompanyat d’un guia expert en
flamenc.
Apte Totes les edats.
Durada Mínim 3 hores.
Inclou Recollida en hotel, visita guiada, Tablao Flamenco i dinar.
Guia Expert en flamenc.

MÉS INFORMACIÓ

Carmen Amaya es va fer famosa de nena, quan es va inaugurar el
Poble Espanyol, a la muntanya de Montjuïc, sorprenent al rei Alfons
XIII amb el seu ball i la seva desimboltura. Això va forjar una gran
amistat entre ells. La seva fama arribaria a ser mundial.

Barcelona
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VISITAR LA SAGRADA FAMÍLIA EN TEMPS DE COVID
cultural

La Sagrada Família no es pot visitar ja que està tancada per qüestions de COVID19 fins a un altre avís.
No obstant això, podem oferir-li entrar en aquesta magnífica Basílica. Será el nostre convidat especial durant la litúrgia i gaudir entrant
a la Sagrada Família.
Comptem amb una col·laboració molt especial de l’arquitecte i gaudinólogo Jose Manuel Almuzara.
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FES UN VOLT PELS MERCATS MÉS BONICS DE
BARCELONA I CONEIX LA SEVA HISTÒRIA
gastronomia

Els Mercats aporten als ciutadans una qualitat de vida com a impulsors d’una dieta sana i equilibrada. També són un reflex de la història
de la ciutat.
Visita els Mercats més representatius de la ciutat i coneix les histories i anècdotes més curioses, explicades per un guia que coneix els
secrets amagats les parets d’aquests monuments.
La Boqueria, Sant Antoni i La Concepció són obres dignes d’estudi.

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ
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ASSABOREIX UN SOPAR CLANDESTÍ I DEGUSTA LA
LÍNIA DE GINS PREMIUM DE TEICHENNÉ
gastronomia

Saps què és un sopar clandestí? És un sopar que no saps on aniràs
a sopar fins el mateix dia i que, a més a més, has de descobrir-ho tu
mateix a través de pistes i enigmes que rebràs al teu mòbil.
Després t’acompanyarem al lloc secret. I preparat per un exquisit sopar amb menú degustació d’alta cuina.
Al arribar a l’espai privat us rebrem amb una copa de benvinguda i
donarem per encetada l’experiència. Una vegada allà revelarem el
menú degustació que comprèn entre 10 i 12 plats (segons la temporada). Tindreu un xef privat tota la nit el qual veureu cuinar en directa
en format “showcooking”.

EXPERIÈNCIA DEL VI EN HELICÒPTER
gastronomia

Situat al cor de la DO Alella (Maresme). Surt de Barcelona i aterra
entre vinyes al Celler Alta Alella en només 8min de vol…
On un expert Sommelier el guiarà durant els secrets d’aquesta bodega familiar privada amb vistes magnífiques al Mar Mediterrani…
Un lloc idíl·lic per una proposta d’amor o simplement per passejar i
gaudir del excel·lent vi amb un àpat de productes locals.
A més, aquesta experiència també es pot dur a terme a bodegues
del Priorat. Contacta amb nosaltres per a més informació.

MÉS INFORMACIÓ

El menú està maridat amb vins seleccionats exclusivament per al
menú servit aquella nit, vins locals de categoria especial. Finalment,
com a gran final, gaudireu de la línia de Gins Premium de Teichenné.
Us explicarem les curiositats d’aquestes ginebres per a que pugueu
descobrir les seves aromes i característiques.
No podem explicar-te res més…
Apte Totes les edats.
Durada Sopar.
Inclou Recollida a l’hotel, sopar i tornada a l’hotel.
Guia Cheff privat.

MÉS INFORMACIÓ
Barcelona
Art of Travel
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UN TAST ÚNIC: PROVA ELS MILLORS VINS ESCUMOSOS DEL PAÍS DO CORPINNAT I VISITA LES SEVES
BODEGUES I VINYES
gastronomia

Corpinnat és una Denominació d’Origen de vins escumosos excepcionals.
Probablement sigui la comarca on s’elaboren els millors vins amb el
mètode tradicional. Situat a El Penedès.
A l’elaboració s’utilitzen raïms seleccionats i 100% autòctons. D’agricultura ecològica i recol•lectats a mà.
Les bodegues precursores del Corpinnat són: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca,Torrelló, Can Feixes, Mas Candí, Can
Descregut i Júlia Bernet. Totes elles conegudes pel seu alt nivell de
qualitat.
El portem al cor d’aquestes vinyes per a que les coneguis, i et demostrarem el procés d’elaboració perquè sàpigues per què són tan
valorades. Gaudiràs d’una immillorable panoràmica del Penedès i de
la muntanya de Montserrat.
Després, conclourem amb una degustació de 2 escumosos Reserva
i un Reserva 5 anys, acompanyats d’un lleuger aperitiu de gastronomia local (formatge d’ovella, fuet i pernil ibèric).

A l’realitzar aquesta segona fermentació, el CO2 que produeixen els
llevats no es perd en l’ambient i s’integra amb el líquid, millorant la
qualitat de les bombolles i la complexitat de el vi escumós.
Què està inclòs:
Viatge a mida pel celler escollida amb una visita guiada.
Activitat formativa des del cultiu de raïm a l’elaboració dels vins.
Emportar a l’exterior i tast inclòs.
Un guia turístic privat significa exclusivitat només per a vostè. Sense
compartir amb altres hostes.
Som agència oficial i legal.
Segur, guia, instructor i material inclòs.

MÉS INFORMACIÓ

Què és el mètode champenoise? El mètode champenoise és un sistema on el vi realitza una segona fermentació en ampolla. Per la qual
cosa se li afegeix una barreja de sucre i llevats, anomenada licor de
tiratge.

Barcelona
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CATEDRALS DE BARCELONA I BASÍLIQUES
religiosa cultural

Recorregut i entrada exclusiva a la Basílica de la Mercè, Catedral de
la Mar, la Catedral de Barcelona i l’Església de St. Felip Neri, per a
endinsar-nos amb una guia oficial, que li acompanyarà per aquests
magnífics edificis gòtic , neogòtic i barroc, explicant-li la història que
guarden: portes que actualment donen al buit, obres d’art on la fisonomia de Sant Felip Neri correspon a Antoni Gaudí… entre altres.
Catedrals i Basíliques. Saps on és la diferència? Principalment la diferència resideix en què la catedral és la seu del bisbe i el seu capitoli.
Això fa que, des del punt de vista de la jerarquia religiosa, la catedral
sigui el lloc més important dins d’una diòcesi, no obstant això, una
basílica bé pot ser més àmplia i majestuosa que algunes catedrals.
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CATEDRAL DE BARCELONA ENTRADA EXCLUSIVA I
ALS SEUS VITRALLS
religiosa cultural

VISITA LA SAGRADA FAMÍLIA O ALTRES LLOCS
RELIGIOSOS A CATALUNYA SEGUIT D’UNA
LITÚRGIA
religiosa cultural

Tiquets per a una entrada exclusiva a la Catedral de Barcelona acompanyats amb una guia oficial, per visitar aquest magnífic edifici gòtic
i neogòtic explicant-li la història que guarden aquests grans vitralls.
Fins i tot podrem veure’ls des de l’exterior, en la galeria alta, amb els
finestrals sobre el mur exterior de la basílica i al mateix temps entrar
en llocs secrets, portes que donen al buit i explicacions de la història
d’aquesta bella Catedral de Barcelona.
MÉS INFORMACIÓ

Vols que la teva associació o empresa realitzi una visita privada als
llocs religiosos més preuats de Catalunya? Som la teva agència de
viatges per a cobrir totes les necessitats del grup. Des de l’operativa,
logística, Màrqueting fins als detalls més petits. Som el teu aliat en
tot el referent a una experiència singular de Turisme Religiós a Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
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VISITA EL CAMP NOU I EL MUSEU DEL BARÇA
ACOMPANYAT D’UN EXJUGADOR PROFESSIONAL
vip services

Coneix les entranyes del FC Barcelona acompanyat d’un ex jugador
del club. No hauràs d’esperar a les llargues cues d’entrada gràcies al
teu accés prioritari.
Endinsa’t en la història del FC Barcelona, i segueix els passos de les
llegendes del futbol del passat i el present. Visita el vestuari, les banquetes, la llotja presidencial i la sala de premsa. Entra a la capella i
altres racons especials pels jugadors.
Camina fins el camp pel túnel d’entrada i deixa’t sorprendre per les
vistes de 360 graus de l’estadi més gran d’Europa.
I, finalment, gaudeix del museu més visitat de Barcelona, on trobaràs la brillant col·lecció de trofeus i records de jugadors com Cruiff,
Maradona, Kubala, Guardiola, Iniesta, Xavi o Messi. A l’interior del
museu, les pantalles audiovisuals i interactives et relataran la història
del FC Barcelona.
Apte Totes les edats.
Durada 4 hores.
Inclou Recollida en hotel, visita, esmorzar i tornada a l’hotel.
Guia Exjugador de futbol.

MÉS INFORMACIÓ

MEET AND GREET
vip services

Inclou recollida personal i del seu equipatge a l’aeroport, passi preferencial per la Duana.
En arribar, ens trobarem a l’aeroport de Barcelona identificant amb
el seu nom amb un rètol i el acompanyarem a través de tots els procediments de l’aeroport.
Eviteu les cues! El nostre servei de recollida s’encarregarà de les seves maletes, les transportarà al seu automòbil o un altre mitjà de
transport de forma ràpida i segura.

MÉS INFORMACIÓ
Barcelona
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VINE A OLORAR LES MILERS DE VARIETATS DE
ROSES DEL PARC DE CERVANTES, SEGUIT D’UN
SUCULENT PÍCNIC

RECORRE EL LABERINT D’HORTA I EL JARDÍ MÉS
ANTIC DE LA CIUDAD AMB UN ESPECIALISTA EN
BOTÀNICA

trekking/naturalesa

trekking/naturalesa

El parc de Cervantes es troba al barri de Pedralbes, pertanyent al
districte de Les Corts, a Barcelona. Inaugurat l’any 1965, està especialitzat en rosals.

El parc del Laberint d’Horta és un jardí històric, el més antic que es
conserva a la ciutat. Es troba a l’antiga finca de la família Desvalls,
a una vessant de la serra de Collserola. Iniciat al 1794 i acabada la
seva primera fase al 1808, obra de l’arquitecte italià Domenico Bagutti.

La vinculació de Barcelona amb les roses té una llarga trajectòria.
Bona mostra d’això és en concurs internacional que es va celebrar al
Palau de Pedralbes entre els anys 1929 i 1936, en el qual hi van participar els millors especialistes en roses del món. L’actual Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona, iniciat a principis del segle
XXI, pren, doncs, el relleu d’aquest notable passat històric.
La varietat d’arbres, til·lers, oms, alzines, pins, cedres, xiprers, oliveres
i també, acàcies, pebrers i mèlies, conformen un bonic entorn per als
més de 10.000 rosals i més de 2.000 varietats de roses existents al
parc, provinents d’Àsia, Orient Mitjà, Amèrica o Europa.
Després de visitar totes aquestes meravelles, acompanyat per un Botànic, podràs gaudir d’un deliciós pícnic enmig del parc.

Al mateix recinte trobarem un jardí neoclàssic del segle XVIII i un jardí romàntic del segle XIX, el qual va obrir al públic l’any 1971. Aquest
espai compta amb nombroses obres d’art, principalment escultures,
així com diversos estanys, cascades, fonts i, un canal que recorre
el recinte superior. A la jardineria destaca, especialment, el laberint,
creat amb xiprers retallats.
El recinte ha contat al llarg de la seva història amb la visita de diversos monarques com, Carles IV, Ferran VII i Alfons XIII i, ha estat
escenari de representacions teatrals i diferents actes culturals.
A l’actualitat és un jardí-museu que conta amb un institut municipal
per a la formació de jardineria.

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ

Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

BCN CITY TOUR

RUTES VERDES A LA MUNTANYA DE MONTJUÏC
trekking/naturalesa

Combina art i parcs urbans, un recorregut a peu pels parcs urbans
més emblemàtics de la zona de Montjuïc.
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RUTES VERDES URBANES I DEL MODERNISME A
PEU DE COLLSEROLA
trekking/naturalesa

Una de les zones d’esbarjo on acudeixen els barcelonins, al peu de
Collserola tenim zones verdes amb fonts i deus.

VISITA A MONTSERRAT
trekking/naturalesa

El Santuari de Montserrat és un lloc sagrat conegut per tots els catalans, com la Verge de Montserrat, patrona de Catalunya. Anomenada “La Moreneta”.

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
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BCN CITY TOUR

SORTIDA DEL SOL A BARCELONA
esportiu

Aquesta experiencia única BarcelonArt of Travel©
es realitza en embarcacions de vela lleugera LASER PICO.
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BATEIG DE SURF A SITGES A
L’EXCLUSIU CLUB NÀUTIC
esportiu

Gaudeix d’un bateig de Surf en unes aigües mediterrànies ideals per a la iniciació en aquest divertit
esport.

MÉS INFORMACIÓ

COACHING NÀUTIC ESPORTIU

EXPERIÈNCIA NÀUTICA

esportiu

esportiu

Per a empreses podria elegir fer rem i / o vela.
En aquest cas, l’important no és tant l’experiència,
sinó el programa de coaching.

Tres tipus d’experiències que s’adapten a qualsevol gust o nivell d’experiència en les aigües del
Mediterrani que envolten Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
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BCN CITY TOUR

REMA BARCELONA
esportiu

Dirigida a persones que no saben remar o coneixements previs en embarcació tradicional “Llagut
Catalá” per la zona de Port Vell.

MÉS INFORMACIÓ
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JUGA A TENIS AL CLUB ON ES
CELEBRA EL TORNEIG COMTE DE
GODÓ
esportiu

Ara tens la oportunitat de jugar un partit o rebre
una classe d’un dels millors professors. Tot un privilegi per a un aficionat, ja que les pistes estan
únicament reservades als socis del Club.

EXPERIÈNCIA WELLNESS LIFE
wellness

Aquest és un programa exclusiu a un Hotel amb
Spa privat, per a tots aquells qui vulguin viure una
experiència inoblidable. Inclou una sèrie de sessions i experiències amb fisioterapeutes professionals homologats i professors de ioga, de diferents
modalitats (Vinyasa, Hatha, Kundalini…), en sessions privades i exclusives.

MÉS INFORMACIÓ

PRACTICA IOGA I MEDITACIÓ A
LA SORRA DE LA PLATJA DE LA
BARCELONETA
wellness

Organitzem per a tu, una sortida molt relaxant a
primera hora del matí: practica Ioga i Meditació a
la sorra de la platja més bonica de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ
Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

BCN CITY TOUR
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“ELS ENCANTS”, RUTA PEL MERCAT D’ANTIGUITATS
ACOMPANYATS PER UN EXPERT ANTIQUARI

COMPRA ROBA MADE IN BARCELONA KM0 AMB
UNA PERSONAL SHOPPER

shopping

shopping

“Els Encants” és un mercat molt especial de Barcelona. És un mercat
d’antiguitats, on, a més a més, pots passar un matí ben divertit.

La nostra personal shopper t’està esperant per a que gaudeixis d’un
matí de compres als millors show rooms i botigues de moda catalana, amb la possibilitat d’accedir als seus tallers i aprendre sobre el
seu procés creatiu i elaboració.

Et proposem visitar-lo acompanyat d’un expert antiquari que t’introduirà en els secrets que amaguen un miler de peces amb història.

MÉS INFORMACIÓ

La moda catalana té una excel·lent reputació entre els experts internacionals.
Personalització de la seva compra, surt de les botigues convencionals i gaudeix amb els suggeriments de la nostra personal shopper.

RUTA DEL DISC DE VINIL; VISITA LES CASES DE
DISCOS MÉS IMPORTANTS DE BARCELONA I ACCÉS
VIP AL SÓNAR
shopping

Les noves tecnologies no han pogut amb els vinils, CD, cassets, DVD…
Nous, de segona mà i de col·leccionista.
Et portarem de la mà a les botigues més representatives de Barcelona. Entre i rebusca a botigues com Revolver Records, Discos Paradiso, Barcelona City Records, Bcore i altres. Un especialista et recomanarà, segons els teus gustos musicals.

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ

Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

ONE DAY TRIP
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ONE DAY
TRIP
CULTURAL

GASTRONOMIA

Coneix a Dalí, el pintor del surrealisme, i a la
seva musa, Gala, i la seva romàntica història
d’amor

Restaurant d’una taula

Descobreix la joia secreta: ciutat medieval de
Girona
Descobreix els escenaris de Girona utilitzats a
la sèrie Joc de Trons

VIP SERVICE

Vaixell de luxe d’època al mar mediterani

A la recerca del sant greal: ruta dels càtars I la
Catalunya màgica
WELLNESS

Bany de bosc a Girona bany Shinrin Yoku

Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

ONE DAY TRIP
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CONEIX A DALÍ, EL PINTOR DEL SURREALISME, I
A LA SEVA MUSA, GALA, I LA SEVA ROMÀNTICA
HISTÒRIA D’AMOR
cultural

T’ensenyarem tots els indrets on la mundialment famosa parella, Dalí
i Gala, es van conèixer, enamorar i viure el seu romanç. Des del poble
de Cadaqués fins els indrets més secrets: el llac on Dalí es va inspirar per alguns dels seus quadres més famosos. El Castell de Púbol,
on Dalí va tenir una extravagant idea perquè, després de les seves
morts, les ànimes de Dalí i Gala s’unissin a través d’un túnel, encara que, desgraciadament, mai es va poder dur a terme. La Casa de
Dalí a Portlligat, amb entrada preferent per visitar el Museu Dalí de
Figueres, on hi visqué Dalí després de la mort de Gala, refugiat a la
Torre Galatea fins la seva mort.

Apte Totes les edats.
Durada Dos dies, una nit d’hotel.
Inclou Recollida en hotel, visites als diferents punts, dinar i sopar,
pernoctació, visites, dinar i tornada a l’hotel.
Guia Guies locals.

MÉS INFORMACIÓ

I, per acabar, degusta un deliciós sopar al Restaurant Mas Pau.
Per pernoctar, hem escollit l’exclusiu Hotel de 5 estrelles Torremirona
Relais Hotel Golf & Spa, situat al Club de Golf amb el mateix nom.

Barcelona
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ONE DAY TRIP
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DESCOBREIX LA JOIA SECRETA: CIUTAT MEDIEVAL
DE GIRONA

DESCOBREIX ELS ESCENARIS DE GIRONA
UTILITZATS A LA SÈRIE JOC DE TRONS

cultural

cultural

Des de testimoni arqueològic del paleolític, a localització estratègica
en l’època romana per trobar-se just a la Via Augusta, passant per
l’ocupació dels musulmans l’any 715, famosa per la seva resistència
davant les tropes Napoleòniques durant els anys 1808-1809, a encreuament de camins entre la muntanya i el mar.

Girona és una de les ciutats que van servir com a escenari per la
filmació de la sèrie “Joc de Trons”.

Girona és capital natural de la seva pròpia província, plena d’història, arquitectura i cultura.

Va ser escollida pels directors de la sèrie per la bellesa del casc
antic de la ciutat i la seva gran conservació.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
Barcelona
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A LA RECERCA DEL SANT GREAL: RUTA DELS
CÀTARS I LA CATALUNYA MÀGICA
cultural

Els càtars han estat utilitzats com un reclam turístic, no obstant això,
entre la realitat i la fantasia hi ha un petit pas.
Les novel·les de Meter Berlina relacionen, per exemple, els Càtars
amb la recerca del Sant Greal i barregen el mite literari amb la realitat.
Fins i tot alguns castells són d’època posterior al dels mitificats heretges, exceptuant el castell de Montsegur i de Querbús.
Una altra dada curiosa, és la errònia atribució de les esteles discoïdals, monuments funeraris coronats per un disc obrat de pedra, que
estan distribuïts per tota Occitània, ja que, en aquests discos, sovint
hi ha una creu esculpida, un símbol que els càtars refusaven ja que
va ser l’instrument de suplici de Jesucrist, per tant, no podia ser càtar.

Apte Tots els públics.
Durada Dos dies, una nit d’hotel.
Inclou Recollida en hotel, visites als diferents punts, dinar i sopar,
pernoctació, visites, dinar i tornada a l’hotel.
Guia Guies locals.

MÉS INFORMACIÓ

La comarca de l’Alt Empordà engloba des del tel·lúric i majestuós
Cap de Creus, fins l’Escala per la Costa Brava, passant pel parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el paratge de L’Albera al nord.
Sense oblidar totes les petites poblacions, antigues, amb carrerons
de pedres. Una història que va des de l’època megalítica als Fenicis, Grecs i Romans, passant per l’Edat mitjana fins els nostres dies,
Catalunya té un passat amb una llarguíssima llista de pobles amb
tradició màgica.
La localitat de Llers està considerada com un important enclavament de bruixeria i, gràcies a l’obra de Carles Fages, les seves bruixes
es van popularitzar a tota Catalunya.

Barcelona
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RESTAURANT D’UNA TAULA

BANY DE BOSC A GIRONA BANY SHINRIN YOKU

VAIXELL DE LUXE D’ÈPOCA AL MAR MEDITERANI

gastronomia

wellness

vip service

El Restaurant d’una taula és una experiència única i singular: un espai íntim (on només hi ha 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.

Us proposem de manera privada o en grup un bany forestal, deixeu-vos relaxar i sentir tots els elements de la natura!

Emprèn aquesta aventura nàutica exclusiva que et seduirà. Navegarem durant 3h pel mar Mediterrani on podrem veure el relleu de
la costa d’aquesta bella ciutat, al temps que gaudim d’un aperitiu
seguit d’un dinar a bord.

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
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OVER
2 DAYS
SCAPE
CULTURAL

GASTRONOMIA

Vola fins a Mallorca per visitar Sóller,
probablement el poble més bonic de la illa

Coneix Sóller des de dins, vivint com un
autèntic natiu en mig de l’hort

WELLNESS

Vetlla entre vinyes en una autocaravana de
luxe

Escapada a hotel rural I taller de ioga/
meditació
RELIGIOSA CULTURAL

TREKKING / NATURALESA

Glamping sota les estrelles a plena natura

El camí Ignasià Català

Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

OVER 2 DAYS SCAPE
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VOLA FINS A MALLORCA PER VISITAR SÓLLER,
PROBABLEMENT EL POBLE MÉS BONIC DE LA ILLA

CONEIX SÓLLER DES DE DINS, VIVINT COM UN
AUTÈNTIC NATIU EN MIG DE L’HORT

cultural

gastronomía

Sóller és un poble de les Illes Balears, situat a la costa nord-est de la
illa de Mallorca. Comprèn set nuclis de població, que són Sóller, Port
de Sóller, L’Horta, Biniaraix, Es Estiradors, Ses Argiles i S’Alqueria des
Comte. I està considerat un dels pobles més bonics d’Espanya.

Et proposem un viatge alternatiu a Sóller. Existeix un petit hotel anomenat Ecocirer, de només 6 habitacions, on podràs viure el dia a dia
d’un poble ric en tradicions i en ple contacte amb l’art i la naturalesa.
Entre horts, tarongers, ametllers i oliveres, l’experiència és una verdadera teràpia.

La millor forma d’entrar és el Tren de fusta que travessa les muntanyes i paratges bellíssims i, arriba fins el centre de la població. Després, passeja pel seu nucli històric i et sentiràs immediatament traslladat a un altre temps. En aquest poble hi ha viscut personatges tan
importants com l’arxiduc Luis Salvador, que assegurava ser el més
bell de la illa.
El nom de Sóller procedeix de la paraula àrab “suliar”, que significa
bol daurat, una denominació molt encertada per descriure la fèrtil
vall de tarongers que l’envolta.
En l’arquitectura d’aquest lloc destaquen les obres realitzades per
Joan Rubid, deixeble de Gaudí, L’Església de sant Bartomeu i el banc
de Sóller. També son excel·lents els Palaus d’influència francesa. I, és
imprescindible la visita al Museu modernista Can Prunera i la gelateria Sa Fàbrica de Gelats.

MÉS INFORMACIÓ

La Bàrbara, el Martin i els seus fills compartiran el dia amb tu; anar
al mercat local, recollir taronges fresques, degustar olis d’oliva a la
tahona més antiga de Mallorca, fornejar pa tradicional amb productes ecològics, passejar entre ametllers, recollir olives o llimones
durant la seva època, cuinar una pizza típica o gaudir d’un dinar
mediterrani al camp. Experiències pures i autentiques, respectant la
naturalesa, els animals i les persones.
L’hotel va ser una casa històrica de principis del segle XX on es podien veure filmacions de cine mut a l’aire lliure, al costat del primer
Teatre de Sóller, es ara una casa enriquida pel seu disseny i la decoració, acuradament restaurada, posant atenció a tots els aspectes
de sostenibilitat.
Sense dubte una estància per viure-la amb els cinc sentits.

MÉS INFORMACIÓ
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OVER 2 DAYS SCAPE
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VETLLA ENTRE VINYES EN UNA AUTOCARAVANA
DE LUXE
gastronomia

Turisme multigeneracional per compartir en família una de les rutes
del Grand Tour, El Penedès.
La màgia de la verema t’espera, desde aprendre a cuinar una paella entre vinyes, realitzar un pícnic enmig del bosc, o un joc de pistes
entre les vinyes, inclús una activitat d’observació d’estrelles en plena
naturalesa… tot això i més és possible en una de les nostres bodegues preferides, on elaboren vins escumosos especials, amb un raïm
procedent exclusivament de la finca Nadal i amb un control integral
de tot el procés des de la vinya fins l’ampolla acabada. Denominació
Corpinnat.
Disposem d’autocaravanes que faran d’aquesta experiència un luxe
per a tots ja que es pot pernoctar al terreny privat de la mateixa bodega.

Apte Tots els públics (pels nens el tast es realitza amb most).
Duració 1 dia i mig.
Allotjament en autocaravana.
Dia 2 Esmorzar i visita a la finca i els voltants.
Dinar en una taula enmig del bosc. Zona exclusiva del bosc on es
pot preparar amb total exclusivitat un dinar fabulós.
Guia oficial de mitja muntanya pel trekking.

MÉS INFORMACIÓ

Visita les vinyes i tasta els seus millors: Nadal Brut Nature 2015, Nadal
Brut Reserva Original, Nadal X Xarel·lo blanc ECO i Nadal X Vermell
ECO.
Organitzem una visita a la bodega seguit d’un sopar entre les vinyes.
El següent dia un esmorzar potent per enfrontar un trekking pel bosc.
Seguit d’un dinar d’una taula enmig del bosc.
Ruta cultural per Vilafranca del Penedès amb un guia oficial.

Barcelona
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ESCAPADA A HOTEL RURAL I TALLER DE IOGA/
MEDITACIÓ
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EL CAMÍ IGNASIÀ CATALÀ
religiosa cultural

wellness

Aquest taller et convida a desconnectar i gaudir del Ioga enmig de
la naturalesa d’una manera conscient.
Buscarem l’absència d’estrès en la calma de l’entorn, tancar els ulls,
afinar el sentit de l’oïda, el gust, l’olfacte i respirar profundament per
a sentir el present i connectar. Aquests elements i un menjar amb
ànima seran els ingredients per a aconseguir una relaxació immediata, per a gaudir del moment present i d’una sessió de Mindfulness.
Treballarem també amb temes especials com: dissoldre l’estrès negatiu, redescobrir el poder interior, manejar els teus estats interns,
equilibrar les emocions. Tot a través del Ioga ila Meditació.
Per a retrobar-nos amb la nostra essència, renovar les energies, rejovenir, descansar, sanar les velles ferides, recuperar el poder interior.
Un retrobament amb la teva interioritat, la comunicació, i la dissolució d’obstacles que impedeixen realitzar els teus projectes.

El Camí Ignasià és un camí de peregrinació que recrea el camí que
va realitzar Sant Ignasi de Loiola a peu l’any 1522, des del poble de
Loiola, al País Basc, fins la Cova de Manresa, un dels punts més importants de la vida del jesuïta, on va experimentar una forta experiència espiritual.
7 de les 27 etapes d’aquest llarg camí són a Catalunya, començant a
9km de Fraga, a la frontera amb Aragó, comença la primera etapa
a Catalunya, la 21a del camí, de Fraga a Lleida, les etapes del camí
segueixen el següent recorregut: Lleida – El Palau d’Anglesola – Verdú – Cervera – Igualada – Montserrat – Manresa.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
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GLAMPING SOTA LES ESTRELLES A
PLENA NATURA
trekking/naturalesa

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. Observant més estrelles que en cap altre lloc de Catalunya.
Continua imaginant un sopar de pícnic, veient la posta de sol, respirant aire pur i sentint-te lliure.
Dorm com un tronc i al despertar, et trobaràs amb un esmorzar en el
mateix espai, omplint els teus ulls de centenars de colors, el blau del
cel, el ver dels prats i els infinits colors de les flors.
A aquesta activitat se l’anomena Glamping. I molts dels nostres
clients diuen que es additiva.
Podràs repetir-la entre vinyes al peu de la muntanya de Montserrat,
en mig d’un camp de golf, a un aeròdrom, o en diversos llocs preparats per aquestes ocasions tan especials.

MÉS INFORMACIÓ
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