Avantatges i descomptes
VINE EN FAMÍLIA!

ATURATS

Tots els nens menors d’11 anys tenen entrada gratuïta a la Basílica.

Tots els aturats nacionals que acreditin la seva situació de desocupat tenen l’entrada
bàsica al temple gratuïta cada dimecres a partir de les 14 h. La resta de serveis
afegits (pujada a torres, etc.) els han de pagar.

Tots els jubilats poden gaudir de preu reduït en la seva entrada.
Vols venir amb la teva família? Si sou un grup de 10 persones, podeu realitzar una visita
guiada al 50 % de descompte en horari de tarda i caps de setmana. Consulta les
condicions a reserves@sagradafamilia.org. Promoció adreçada a particulars (les places
són limitades).
Si tens el carnet de família nombrosa, podràs gaudir d’un 50 % de descompte en
l’entrada a la Sagrada Família i en la de Casa Museu Gaudí. Reserva les entrades a través
del telèfon 931 980 705 o del correu electrònic reserves@sagradafamilia.org. També les
pots comprar a les taquilles del carrer de Sardenya.

Ho acreditaran amb el document vigent del DARDO facilitat pel SEPE.

JUBILATS
Tots els jubilats podean gaudir de preu reduït en la seva entrada.
Si tens la Targeta Rosa, tindràs els mateixos beneficis que els jubilats.

ESTUDIANTS

DISCAPACITATS

Si ets estudiant, podràs gaudir de 2 € de descompte en la teva entrada. Recorda portar
el teu carnet, ja que és possible que te’l demanin a l’accés. Aquesta promoció és vàlida
per a estudiants nacionals i internacionals.

Totes les persones que acreditin un grau de discapacitat del 65% o superior tenen
l’entrada gratuïta al temple juntament amb un acompanyant.

JOVES

ACORDS DE COL•LABORACIÓ

Durant tot l’any, els menors de 30 anys i els portadors del carnet jove tenen 2 € de
descompte en l’entrada

RUTA DEL MODERNISME

Si tens el val del Carnet Jove de CaixaBank, pots beneficiar-te d’un 50 % de
descompte en tots els paquets.
Els joves d’entre 11 i 30 anys es poden beneficiar de la promoció d’entrades a meitat de
preu els dimecres, dijous i divendres, durant les dues últimes hores d’obertura de
la Basílica.

Sagrada Família: 1 € de descompte en l’ entrada Sagrada Família amb audioguia o 1 €
de descompte en l’entrada Sagrada Família amb torres. Només a taquilles.
Casa Museu Gaudí: 1 € de descompte en l’entrada. Només a taquilles.

