EL PASSAPORT “LA RUTA DE BARCELONA”, UNA NOVA PROPOSTA
PER GAUDIR EN FAMÍLIA DE LA CULTURA I EL LLEURE
•

Una iniciativa de quatre grans equipaments de la ciutat -Barça Stadium Tour &
Museum, La Pedrera-Casa Milà, L’Aquàrium de Barcelona i Recinte Modernista de
Sant Pau- dirigida al públic familiar local

•

A banda de beneficiar-se de preus especials, hi haurà obsequis en cada una de les
quatre visites als equipaments, i una experiència exclusiva de premi directe per
aquells que completin tota la ruta

Barcelona, 17 de setembre de 2020
Quatre grans atraccions turístiques de la ciutat de Barcelona – Barça Stadium Tour &
Museum, La Pedrera-Casa Milà, L’Aquàrium de Barcelona i el Recinte Modernista de Sant
Pau- llancen el passaport “La ruta de Barcelona”, una proposta de circuït cultural i de lleure
pensada sobretot per a les famílies de Barcelona i l’àrea metropolitana.
Es tracta d’una iniciativa innovadora, sorgida de la col·laboració entre els quatre equipaments,
que vol incentivar que les famílies gaudeixin de l’oci i la cultura més propera. La intenció és
seguir dinamitzant el teixit cultural i de lleure, encara afectat per la pandèmia de la COVID 19,
fent propostes atractives perquè les famílies triïn activitats de proximitat.
Per aquest motiu es donarà un obsequi per família en cada un dels equipaments: en el cas de
La Pedrera aquest regal serà una guia fotogràfica de l’edifici; a L’Aquàrium un record del 25è
aniversari de l’equipament; a la visita al Barça Stadium Tour els visitants rebran el llibre-guia
del museu del Barça o un conte infantil, i al Recinte Modernista de Sant Pau un kit d’activitats
per a nens*.
A més a més, els visitants podran beneficiar-se dels millors preus, ja que durant aquest
període tots els equipaments ofereixen promocions i descomptes en les visites (les tarifes es
poden consultar en cada una de les webs dels quatre equipaments).**

Una experiència exclusiva, premi per als visitants que completin el passaport
I encara hi ha més: els visitants que completin tota la ruta podran gaudir d’un premi directe,
sense sorteig, molt especial: una experiència exclusiva per a quatre persones*** a escollir en
algun dels equipaments que participen a la iniciativa:
•
•
•
•

En el cas del Barça Stadium Tour & Museum es podrà gaudir d’una visita guiada extra +
2 entrades a la pista de gel, per persona.
A La Pedrera - Casa Milà serà una visita guiada nocturna “La Pedrera Night Experience”
amb videomapping al Terrat dels guerrers i una copa de cava.
L’Aquàrium Barcelona oferirà un Premium Pass, que permet l’accés a la zona tècnica
de l’aquari i una visita guiada de la mà d’un guia expert.
I en el cas del Recinte Modernista de Sant Pau es podrà gaudir d’una visita inèdita
nocturna i del nou espectacle nadalenc.

La dinàmica de la ruta és la següent: els passaports es podran aconseguir a l’accés del primer
equipament que es visiti, tant si l’entrada es compra en aquell moment a taquilles com si s’ha
adquirit anticipadament online. Es lliurarà un passaport a cada família que podran anar
segellant en cada una de les visites. El termini per segellar les visites acabarà el 15 de
desembre de 2020.
Un cop s’hagi completat la ruta, és a dir, quan s’hagin fet les quatre visites, només cal triar
quina experiència exclusiva es vol fer i posar-se en contacte amb l’equipament corresponent
per gaudir del premi.

Una iniciativa pionera per promocionar la cultura i el lleure
El passaport “La ruta de Barcelona” és una iniciativa conjunta i pionera que permet visitar
quatre espais emblemàtics de la ciutat. D’aquesta manera es vol donar a conèixer al públic
barceloní i català uns equipaments que, tot i ser ben a prop, moltes vegades són desconeguts.

*Obsequis subjectes a disponibilitat.
**Per gaudir dels millors preus cal consultar la web de cada equipament on estan publicades les promocions i descomptes que
apliquen en cada cas.
***Els premis podran ser bescanviats per altres de similar valor per raons de disponibilitat, seguretat o mesures COVID19.

Més informació sobre els quatre equipaments:
BARÇA STADIUM TOUR & MUSEUM
Al Barça Stadium Tour & Museum descobriràs el vestuari de l'equip visitant, el túnel de
jugadors, l'àrea de banquetes a peu de gespa, la sala de premsa, les cabines dels
comentaristes, el Museu. Podràs posar-te a la pell dels jugadors i podràs fotografiar la Capella
del Club amb la rèplica de la Moreneta. Coneix la història del FC Barcelona i entén els valors
que fan al Barça 'més que un club'.

LA PEDRERA – CASA MILÀ
La Pedrera, gestionada per la Fundació Catalunya La Pedrera, és la culminació de l’obra
d’Antoni Gaudí. La seva última obra civil, on va concentrar tots els seus coneixements de la
forma més pura i coherent, una obra d’art total que ofereix diverses visites i activitats
adaptades a tots els públics. Visita els Patis, el Pis dels veïns, l’Àtic de la balena amb l’exposició
permanent sobre la vida i obres de Gaudí... i, per descomptat, el Terrat dels guerrers.

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA
L’Aquàrium de Barcelona és el centre marí més gran del món en temàtica mediterrània.
Compta amb 25 anys d’història, va néixer amb el somni de protegir i alimentar les més
d’11.000 espècies que hi habiten i, avui, continua treballant perquè aquest somni es segueixi
complint any rere any. Sota el seu lema “Conèixer per estimar i estimar per protegir“ divulga el
seu coneixement i educa a la població en el respecte i la protecció que s’ ha de tenir avui per
continuar gaudint-lo demà. Aquests valors sumats al de la investigació fan que sigui considerat
Centre de Conservació Marina del Mediterrani.

RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU
El Recinte Modernista de Sant Pau és l'obra més destacada de Lluís Domènech i Montaner.
Després d'acollir durant gairebé un segle l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un ambiciós
procés de rehabilitació ha permès recuperar el valor artístic del conjunt patrimonial. A dia
d'avui, visitar Sant Pau és endinsar-se en la història d'una de les institucions sanitàries més
antigues d'Europa i redescobrir el geni i la trajectòria d'un dels majors exponents del
modernisme català.

Per a més informació, contacteu amb:
•

Barça Stadium Tour & Museum:
o Octavi Tarrés Tel. 646640959
Octavi.tarres@fcbarcelona.cat

•

La Pedrera – Casa Milà:
o Alba Tosquella Tel. 93 214 25 35 / 625 36 55 60
premsa@fcatalunyalapedrera.com

•

L’Aquàrium de Barcelona:
o Maria José Peretó Tel. 669 4126 91
mjpereto@aspro-ocio.es

•

Premsa Recinte Modernista de Sant Pau:
o Alan Cabañas Tel. 93 556 55 94 / 699 62 89 36
acabanas@fundaciosantpau.cat

