ON THE TOP OF BARCELONA: Tibidabo

Si estàs interessada en tenir les millors vistes panoràmiques de la ciutat de Barcelona no et
pots perdre aquesta activitat.
L’activitat “On the Top of Barcelona:Tibidabo” consisteix en fer una ruta pels camins del Parc
Natural de Collserola fins al cim del Tibidabo. El Tibidabo és el parc d’atraccions que es troba a
dalt de tot de la serra de Collserola i que és alhora el punt més alt de la ciutat de Barcelona
(516,5 m).
Allà mateix hi trobem el mirador del Tibidabo, un espai privilegiat ja que gaudeix d’unes de les
millors vistes de la ciutat.
És una activitat que es durà a terme de forma grupal i que et permetrà conèixer d’una manera
saludable i entretinguda els entorns del Campus i de la ciutat.

Ruta pujada al Tibidabo
1. Sortida del campus amb tren (FGC) fins a Baixador de Vallvidrera.
L’excursió començarà després d’acabar les classes.
Per arribar al punt d’inici de la ruta haurem d’agafar el tren des de l’estació de la UAB
(direcció Barcelona) fins a l’estació de Baixador de Vallvidrera.

2. Comença la ruta.
Ens dirigirem al Punt d’informació de Collserola seguint un camí i, posteriorment, unes
escales de pedra.
Al Punt d’Informació hi trobareu un bar on us hi podeu comprar el dinar. També hi ha
l’opció de comprar-lo a la Universitat abans d’agafar el tren.
Es un bon moment per parar a dinar abans de continuar la caminada.

3. Pujada al Tibidabo.
Mentre anem pujant hem d’anar seguint les indicacions on hi posi ‘Tibidabo’
El camí està perfectament senyalitzat.
És un camí ample i fàcil i disposa d’ombra durant tot el recorregut.

4. Arribada al Tibidabo i fi de la ruta
Un cop s’arriba a dalt hi trobem dos miradors.
Un està a l’exterior del parc d’atraccions i l’altre dintre del seu recinte (just davant de la
“Noria”). Tan un com l’altre són accessibles ja que l’entrada a la primera planta del parc
és gratuïta.
També es pot entrar a l’església o pujar-hi dalt. Les vistes són molt recomanables. Just als
peus de l’Església també hi trobem el bar del Tibidabo per a comprar beure o menjar per
recuperar forces.

5. Tornada cap a casa
Trobareu una parada d’autobús just a l’entrada de l’església.
Bus 111 fins a peu del funicular. A aquesta parada s’hi pot agafar el tren FGC- direcció
Sabadell per tornar a la UAB o FGC- direcció Barcelona.
.

