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Travel Card
Recorre fins a l’últim racó de la ciutat amb Hola Barcelona.

Descobreix el passeig de Gràcia, l’antiga via de l’alta burgesia catalana; endinsa’t pel 
Born, el barri de moda de la ciutat; passeja per les famoses Rambles de Barcelona, o 
relaxa’t a prop del mar a la Barceloneta. Què et ve de gust? 

Hola Barcelona ofereix diversos serveis que et permetran descobrir la Barcelona 
més cosmopolita. Entre aquests, pots trobar el Barcelona Bus Turístic, on gaudir 
d’un tour inoblidable, el Telefèric de Montjuïc, on tindràs unes vistes d’ocell de la 
ciutat, o l’Hola Barcelona Travel Card, que et permetrà moure’t còmodament en 
transport públic.

Amb l’abonament Hola Barcelona Travel Card gaudiràs de viatges il·limitats amb el 
transport públic de Barcelona durant 3 dies (72 h) consecutius des de la primera 
validació. I recorda que inclou el desplaçament d’anada i tornada amb metro des 
de l’aeroport al centre de Barcelona. 

Hola Barcelona Travel Card és un títol unipersonal que et permet utilitzar tantes 
vegades com vulguis el metro, l’autobús (TMB), el ferrocarril (FGC, zona 1),  
el funicular de Montjuïc, el tramvia (TRAM) i  els trens de rodalies (Rodalies de 
Catalunya, zona 1), també inclou el desplaçament d’anada i tornada amb metro des 
de l’aeroport al centre de Barcelona. 

Informa’t de tots els avantatges de l’Hola Barcelona a www.holabarcelona.com 
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DIA 1 PREPARA’T PER ENAMORAR-TE 
DE BARCELONA
Hola Barcelona et guia perquè visquis la 
ciutat al màxim durant la teva visita.

Parc Güell
Comença el dia amb força visitant el Parc Güell, 
una de les principals obres de Gaudí. Situat a 
la part superior de la ciutat, brinda unes vistes 
espectaculars de Barcelona i està envoltat d’un 
increïble espai verd i d’obres modernistes. 

S’hi arriba amb: 

L3 (Vallcarca)

24 (Carretera del Carmel) 
116 (Arnold Schönberg)
Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Recinte Modernista  
Sant Pau
Visitant el Recinte Modernista gaudiràs de l’obra 
més important de Lluís Domènech i Montaner, un 
dels arquitectes més significatius del Modernisme 
català, i el resultat d’un dels processos de 
rehabilitació més destacats dels últims anys. El 
conjunt modernista es pot visitar lliurement o amb 
una visita guiada.

S’hi arriba amb: 

L5 (Sant Pau - Dos de Maig)

D50 (Dos de Maig - St. Antoni  
M. Claret)

Sagrada Família
Si hi ha algun lloc que ningú es pot perdre en 
visitar Barcelona, aquest és la Sagrada Família.  
Una de les principals obres mestres de Gaudí. 
Gaudeix-ne tant per dins com per fora i forma 
part de la història.

S’hi arriba amb: 

L5 (Sagrada Família)  
L2 (Sagrada Família)

D50 (Mallorca - Marina)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.
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1DIA
PREPARA’T PER ENAMORAR-TE 
DE BARCELONA
Hola Barcelona et guia perquè visquis la 
ciutat al màxim durant la teva visita.

El Born

Endinsa’t en el barri de moda de la ciutat, 
passejant pels seus característics i bells carrers. 
Gaudeix de la seva diversitat gastronòmica per 
acabar un dia rodó. 

S’hi arriba amb: 

L4 (Jaume I)

H14 (Pg. Isabel ll - Pla de Palau)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Anella Olímpica  
de Montjuïc
A l’àrea de l’Anella Olímpica, escenari central 
dels Jocs Olímpics, hi trobarem l’Estadi Lluís 
Companys, el Palau Sant Jordi, obra d’Arata 
Isozaki, i la torre de telecomunicacions de 
Santiago Calatrava. Molt a prop, el Museu 
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch o el 
Jardí Botànic són també visites obligades en el 
nostre recorregut pel Parc de Montjuïc.

S’hi arriba amb:  

150 (Estadi Olímpic)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Telefèric de Montjuïc
Per acabar el dia, agafa el Telefèric de 
Montjuïc, on tindràs una vista panoràmica de 
Barcelona. Des de les seves modernes cabines, 
reconeixeràs els edificis més emblemàtics de 
Barcelona, com la Sagrada Família o Glòries i 
gaudiràs d’unes meravelloses vistes de la zona 
del port. 

Puja-hi i deixa’t seduir per aquesta experiència!

S’hi arriba amb: 

L2 / L3 (Paral·lel)

55 / 150 (Av. Miramar - Estació 
del Funicular)

Funicular de Montjuïc

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.
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PREPARA’T PER ENAMORAR-TE 
DE BARCELONA
Hola Barcelona et guia perquè visquis la 
ciutat al màxim durant la teva visita.

DIA 2

Barceloneta – Port Vell – Plaça Colom
Ens dirigim a l’àmbit marítim que ens brinda 
aquesta ciutat i descobrim les singularitats que 
caracteritzen aquesta zona. Aprofita i agafa el 
ferri per veure des d’una altra perspectiva aquest 
meravellós espai. 

S’hi arriba amb: 

L4 (Barceloneta)

59 (Pla de Palau)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Plaça Catalunya
Ens traslladem al clímax de la ciutat de 
Barcelona. Un espai ple d’ambient i llum, per 
gaudir d’una bona passejada.

S’hi arriba amb: 

L1 (Catalunya) 
L3 (Catalunya)

59 (La Rambla – Pl. Catalunya)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Passeig de Gràcia
On es troben les obres mestres del Modernisme 
i dues grans obres d’Antoni Gaudí, com són la 
Pedrera i la Casa Batlló. Dóna un cop d’ull a les 
botigues més prestigioses d’arreu el món.

S’hi arriba amb: 

L3 / L4 (Pg. de Gràcia) 

24 (Pg. de Gràcia - València)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Barri de Gràcia
Acaba el dia al barri dels millors restaurants per 
omplir la panxa i gaudeix dels seus carrers i les 
seves places plenes d’ambient.

S’hi arriba amb: 

L3 (Lesseps) 
L4 (Joanic)

24 (Pg. De Gràcia - Mallorca  
Trav. de Dalt - La Granja)
Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.
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Jardins de Pedralbes
Al darrere d’un mur de 250 metres de llargària 
cobert a vessar de buguenvíl·lees, hi ha un dels 
jardins més senyorívols de Barcelona: els del 
Palau Reial de Pedralbes. Tan afrancesats com 
anglesos, un punt romàntics i molt frondosos, 
el cert és que endinsar-s’hi ens transporta a un 
temps en què la serenor i la majestuositat van ser 
elements determinants del paisatge.

S’hi arriba amb: 

L3 (Palau Reial)

7 (Pl. Pius XII)

Camp Nou - FC Barcelona
Visita el museu de l’equip de fultbol de la ciutat.
Veuràs una vitrina amb tots els trofeus del club 
o la sala interactiva, on rememoraràs les fites 
del Barça. A més a més, podràs gaudir d’una 
vista panoràmica i accediràs als racons més 
emblemàtics de l’estadi.

2DIA
PREPARA’T PER ENAMORAR-TE 
DE BARCELONA
Hola Barcelona et guia perquè visquis la 
ciutat al màxim durant la teva visita.

S’hi arriba amb: 
L3 (Les Corts) 
L5 (Collblanc) 

H8 (Riera Blanca -  
Les Corts)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.
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DIA
PREPARA’T PER ENAMORAR-TE 
DE BARCELONA
Hola Barcelona et guia perquè visquis la 
ciutat al màxim durant la teva visita.

3

Plaça Espanya

Passarem per la preciosa plaça Espanya, on 
es troben les Torres Venecianes, les Fonts 
de Montjuïc, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i el Centre Comercial Arenas de 
Barcelona (l’antiga plaça de toros). Un cúmul de 
concepcions espectaculars.

S’hi arriba amb: 

L1 / L3 (Plaça Espanya) 

50 (Gran Via - Plaça Espanya)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Montjuïc
Realitza la visita a l’emblemàtic Castell de 
MontjuÏc i descobreix la història i l ‘arquitectura 
que el formen. 

S’hi arriba amb: 

150 (Castell)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Poble Espanyol 
Segueix la fantàstica ruta endinsant-te al Poble 
Espanyol, una zona històrica a l’aire lliure ideal 
per gaudir d’una passejada idònia. 

S’hi arriba amb: 

13 (Poble Espanyol)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.
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Tibidabo
Toca aventura, i no hi ha res millor que fer-ho 
passant la tarda al parc d’atraccions situat a la 
part més alta de la ciutat.

S’hi arriba amb: 

111 (Pl. Tibidabo)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.

Sarrià
Acaba el dia al barri de Sarrià, gaudint de la seva 
gastronomia i dels seus carrers.

3DIA
PREPARA’T PER ENAMORAR-TE 
DE BARCELONA
Hola Barcelona et guia perquè visquis la 
ciutat al màxim durant la teva visita.

S’hi arriba amb: 

130 (Bonaplata - Pedró de la 
Creu)

S1/S2 (Sarrià)

Parada per pujar o baixar al 
Barcelona Bus Turístic.
*Aquest servei no està inclòs en la 
tarifa d’Hola Barcelona Travel Card.



Hola Barcelona
Descobreix els seus serveis

Recorre fins a l’últim racó de la ciutat amb Hola Barcelona.
Descobreix el Passeig de Gràcia, l’antiga via de l’alta burgesia catalana; endinsa’t pel Born, el barri de moda de la ciutat; passeja 
per les famoses Rambles de Barcelona; contempla la ciutat a vista d’ocell des del Telefèric de Montjuïc, o relaxa’t a prop del mar a 
la Barceloneta. Què et ve de gust? Recorre Barcelona de punta a punta sense preocupar-te pel transport.

Hola Barcelona et facilita els desplaçaments per la ciutat perquè et moguis al teu aire, de la manera més fàcil, ràpida i còmoda.

Hola Barcelona Travel Card:

Gaudeix amb l’abonament Hola Barcelona Travel Card  
de viatges il·limitats amb el transport públic de Barcelona 
durant 2 dies (48 h), 3 dies (72 h), 4 dies (96 h) o 5 dies (120 h) 
consecutius des de la primera validació.
La targeta Hola Barcelona Travel Card és un títol unipersonal 
que et permet utilitzar tantes vegades com vulguis el metro, 
l’autobús (TMB), el ferrocarril (FGC, zona 1), el funicular de 
Montjuïc, el tramvia (TRAM) i els trens de rodalies (Rodalies 
de Catalunya, zona 1). També inclou el desplaçament d’anada 
i tornada amb metro des de l’aeroport al centre de Barcelona.

 

El Telefèric de Montjuïc uneix l’estació del Funicular amb el 
cim de la muntanya de Montjuïc a través de 750 metres de 
recorregut per l’aire. Albira tota la ciutat des del cel a vista 
d’ocell mentre puges al castell de Montjuïc. Des de les seves 
modernes cabines, reconeixeràs els edificis més emblemàtics 
de Barcelona, com la Sagrada Família o Glòries i gaudiràs 
d’unes meravelloses vistes de la zona del port.

Per a més informació, consulta el web www.holabarcelona.com

www.holabarcelona.com


Barcelona
Bus Turístic

Visita Barcelona des d’una altra perspectiva i coneix els llocs 
més emblemàtics de la ciutat en un tour inoblidable.
Gaudeix també de l’estiu amb el Barcelona Night Tour d’una 
ruta guiada nocturna i endisa’t a les nits mediterrànies de l’estiu 
de Barcelona.

 
 

 

El Catalunya Bus Turístic ofereix excursions d’un dia per desco-
brir els indrets més espectaculars de Catalunya, la seva cultura 
i gastronomia. Aquestes excursions surten des de Barcelona i 
ens porten fins a viure experiències tan especials com visitar 
la muntanya de Montserrat, el Teatre-Museu Dalí, conèixer la 
cultura del vi i del cava i la ciutat de Girona. Podràs gaudir del 
nostre servei de manera particular o consultar les condicions 
per fer una reserva per a grups. 

Per a més informació, consulta el web www.holabarcelona.com

www.holabarcelona.com
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