AVANTATGES I DESCOMPTES
EN FAMÍLIA
Tots els nens menors d’11 anys tenen entrada gratuïta a la Basílica.
Tots els jubilats poden gaudir de preu reduït en la seva entrada.
Si sou família nombrosa, podreu gaudir d’un 50 % de descompte en la vostra visita a la Basílica. Per
a més informació i reserves, contacteu amb reserves@ext.sagradafamilia.org.
Vàlid per a famílies nacionals i estrangeres que mostrin un document acreditatiu.
ESTUDIANTS
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.
JOVES
Durant tot l’any, els menors de 30 anys.
ATURATS
Tots els aturats nacionals que acreditin la seva situació de desocupats tenen l’entrada bàsica al temple
gratuïta cada dissabte de 9 a 12 h.
Ho acreditaran amb el document vigent del DARDO facilitat pel SEPE.
Cal reserva prèvia amb un mínim de 48 h d’antelació a través de reserves@ext.sagradafamilia.org.
JUBILATS
Tots els jubilats poden gaudir de preu reduït en la seva entrada.
Si tens la Targeta Rosa, tindràs els mateixos beneficis que els jubilats.
Caldrà acreditar-ho a l’entrada.
Cal reserva prèvia amb un mínim de 48 h d’antelació.
DISCAPACITATS
Totes les persones que acreditin un grau de discapacitat tenen accés gratuït al temple
amb un acompanyant. Els serveis addicionals s’hauran d’abonar sempre.
Aquestes mateixes condicions s’aplicaran a un acompanyant.

ACORDS DE COL·LABORACIÓ
•

Els religiosos poden accedir a la Basílica de forma gratuïta i gaudir dels serveis addicionals
sense cost (l’adquisició de serveis addicionals estarà subjecta a disponibilitat). Hauran
d’acreditar-ho amb el seu carnet.

•

Els membres de l’ICOM i els portadors de la targeta Press Card de Barcelona tenen l’entrada
gratuïta, però hauran d’abonar sempre els serveis addicionals (AUDIOGUIA APP: 8 €; VISITA
GUIADA: 9 €).

Cal reserva prèvia amb un mínim de 48 h d’antelació a través de reserves@ext.sagradafamilia.org.

