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Funicular 
Per començar aquesta aventura de descoberta deixarem la cuitat 
enrere i pujarem des de l’avinguda Paral·lel a la muntanya amb transport 
públic: el funicular de Montjuïc, un accés còmode i ràpid que en dos 
minuts ens deixarà just als peus dels jardins de Mossèn Cinto Verdaguer.

Els nenúfars de Montjuïc (Jardins Mossèn Cinto Verdaguer) 
Entrar en aquests jardins és entrar en un altre món, un lloc per passejar 
tranquil·lament tota la família pels seus camins i descobrir els secrets de 
la natura. Un dels elements distintius d’aquests jardins són els nenúfars i 
plantes aquàtiques distribuïdes en una trentena de petits safarejos 
connectats i situats a banda i banda d’una llarga escala. Si teniu els ulls 
ben oberts, podreu trobar alguns amfibis ja que aquests jardins són casa 
seva! Uns jardins espectaculars per descobrir la natura per part de les 
persones més menudes de la casa.

Jardins de jocs (Jardins Joan Brossa)
Els jardins de Joan Brossa conviden a passejar però sobretot... a jugar! 
Podreu fer música amb els peus saltant en els coixins musicals i crear la 
vostra pròpia melodia o llençar-vos en tirolina, grimpar i divertir-se en les 
tres àrees de joc per infants. Per tot l’espai dels jardins podem trobar 
escultures de personatges del món de l’espectacle com el pallasso 
Charlie Rivel, fent equilibris amb una cadira.    

Tobogans gegants!
Si encara teniu ganes de divertiu-vos pujeu uns metres en direcció al 
Castell i us trobareu amb els tobogans gegants de 15m! Agafeu-vos ben 
fort que fa baixada!

Mirador de l’alcalde
Per acabar la petita ruta res millor que descansar després de tanta 
aventura al mirador de l’alcalde i jugar amb tota la família a reconèixer i 
trobar els edificis més emblemàtics de la ciutat tot observant-la des 
d’aquesta vista privilegiada  o relaxant-se mirant la línia de l’horitzó del 
mar mediterrani tot imaginant les grans aventures dels vaixells que al 
llarg dels mil·lennis han arribat a la ciutat de Barcelona.
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