
DOSSIER D’ACCESSIBILITAT

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST LLIBRET?
Aquí trobaràs un mapa amb les atraccions del Parc del Tibidabo. I també informació de cada atracció. Fixa’t 

en els pictogrames de les atraccions per saber algunes de les seves característiques (a les pàgines següents 
trobaràs el significat dels pictogrames).

Recorda: durant la visita al Tibidabo, pots demanar informació i ajuda 
al personal d’atenció al públic.
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GLOSSARI DE PICTOGRAMES

Alçada mínima que has de tenir per poder pujar sol a l’atracció.

Si la teva alçada està compresa entre les dues xifres, pots pujar sol a 
l’atracció.

Si la teva alçada està compresa entre les dues xifres, has de pujar 
acompanyat a l’atracció.

Temps aproximat de durada del cicle de l’atracció (sense comptar temps 
d’espera fent cua o carregant l’atracció).

Aquesta atracció te temps d’espera. Tingues paciència mentre la gent 
acaba de pujar i es prepara el seu funcionament.

2’



L’atracció transcorre per espais foscos o amb molt poca llum.

L’atracció és moguda. Implica giragonses, moviments bruscos o 
moviments cap per avall.

L’atracció pot ser inquietant o fer por en alguns punts.

L’atracció és molt sorollosa.



L’atracció es mou a gran velocitat.

No es pot abandonar l’atracció durant el seu funcionament.

L’atracció pot provocar vertigen perquè transcorre en alçada.

Atracció adaptada. Consulteu al personal les condicions d’accés.
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2 HURAKAN

TANCADA PER MANTENIMENT

Atracció on s’experimenten girs de 360º, velocitat i emoció.

2’
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3 ELS GLOBUS

Atracció per a tota la família on unes cistelles transporten 
els passatgers en un moviment circular al voltant de l’eix 
que les sosté.

2’
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4 VIRTUAL EXPRESS

Descobriu la primera atracció de realitat virtual de 
Catalunya. Un món fantàstic apareixerà davant dels vostres 
ulls mentre gaudiu del recorregut amb el clàssic tren ràpid.

Les persones que mesurin entre 1 m i 1,2 m hauran de fer 
ús de l’atracció sense les ulleres de realitat virtual, segons 
la normativa de seguretat de l’atracció.

2’
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5 PIRATTA

Amb el Piratta podràs enlairar-te quasi fins a tocar els 
núvols i després balancejar-te quasi 180º. Una aventura 
trepidant!

2’
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2’
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6 LA GRANOTA

La caiguda lliure dels més petits.



7 VIKING

Els drakkars víkings serveixen per a girar en família, deixant-
se emportar pel moviment de les ones i experimentant la 
velocitat. Uau!

2’
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8 TCHU TCHU TREN

Els més petits també poden gaudir d’un recorregut en tren, 
envoltats d’arbres i elements infantils.

2’
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9 MUNTANYA RUSSA

La nova Muntanya Russa del Tibidabo eleva als més atrevits 
a més de 500 metres sobre el nivell del mar per contemplar 
una de les millors vistes de la ciutat de Barcelona i alhora 
gaudir d’un trepidant viatge pel bosc a més de 80km/h.

2’
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9 MUNTANYA RUSSA

La nova Muntanya Russa del Tibidabo eleva als més atrevits 
a més de 500 metres sobre el nivell del mar per contemplar 
una de les millors vistes de la ciutat de Barcelona i alhora 
gaudir d’un trepidant viatge pel bosc a més de 80km/h.



10 MINA D’OR

Un emocionant i refrescant recorregut amb desnivells 
impressionants en mig de l’Oest americà.

3’
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32 TIBI CITY

Aquesta atracció farà que els més petits puguin gaudir d’un 
recorregut que representa el concepte de Smart City, com és 
Barcelona. Amb cotxes de la Guàrdia Urbana, ambulàncies, 
motos...tot el que podem trobar en una ciutat com la nostra. 

15’
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11 ALASKA

Els més petits també poden gaudir d’una muntanya russa 
d’aigua, envoltats de pingüins, un ós polar i un iglú.
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11 ALASKA

Els més petits també poden gaudir d’una muntanya russa 
d’aigua, envoltats de pingüins, un ós polar i un iglú.



12 LLITS ELÀSTICS

Ambientats com si es tractés d’un circ, salta fins a tocar els 
núvols amb els llits elàstics!

3’

140 cm

90 cm



13 DIAVOLO

Sensacions de vol lliure per sobre de Barcelona. No et pots 
perdre la combinació de girs, elevacions, vertigen i velocitat 
que ofereix aquesta atracció!

2’
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14 DIDIDADO

El Dididado és un cinema en quatre dimensions que et 
permetrà gaudir d’experiències inèdites amb una tecnologia 
d’avantguarda. Les quatre dimensions vénen donades per la 
suma de la tecnologia visual 3D, la qual s’experimenta amb la 
visualització a través de les ulleres conegudes amb el mateix 
nom, més els efectes que permet la quarta dimensió.

15’

+ 90 cm
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34 MINI HURAKAN

Aquesta atracció permet que els infants més petits també 
puguin viure les emocions de la coneguda atracció del Parc, 
l’Hurakan. 



15 ZOOCHOK

Els autos de xoc dels més petits.
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16 CRASH CARS

Els autos de xoc acceleren, giren i xoquen.

3’
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17 HOTEL KRÜGER

Es poden viure situacions esgarrifoses? Endinsar-te, doncs, 
al Hotel Krüeger, únic en el seu gènere, faràs una visita 
terrorífica per l’interior d’un hotel abandonat, ambientat amb 
els personatges més espantosos de la tradició del cinema 
de por que faran que els nostres visitants visquin situacions 
impactants. S’ha de viure!

* Atracció adaptada en un 80%

10’

+ 8 anys

*



18 MUSEU D’AUTÒMATS

Més de 40 peces del segle XIX i XX; una autèntica joia inclosa 
en el Catàleg de Museus de la nostra ciutat.
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19 MIRAMIRALLS

Redescobreix la sala dels miralls de sempre, ubicada al costat 
del Museu d’Autòmats, amb nous efectes com transformacions, 
calidoscopis, etc., que formen 13 escenes plenes d’il·lusions i 
somriures.
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20 L’EMBRUIXABRUIXES

A través d’una vagoneta aèria podràs visitar el món dels 
bruixots en un trajecte ple de sorpreses: sorolls inesperats, 
olors penetrants, llums enlluernadors i... molt més!

5’
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21 MARIONETARIUM

El marionetarium és un íntim i agradable teatre on podreu 
gaudir de les diferents representacions de titelles programades 
al Parc al llarg de la temporada. A més, podreu visitar una 
exposició de titelles única, d’un alt valor històric. 

30’



31 CREATIBI BY LEGO® EDUCATION 

Espai educatiu i de lleure CreaTibi by LEGO® Education, on els 
infants poden jugar i aprendre lliurement fent construccions 
amb les tradicionals peces de Lego o bé participar en els 
tallers educatius dirigits. Consulteu les franges d’edat dels 
tallers dirigits a l’accés. 



33 INTERACTIBI

4’

Joc que ofereix una experiència única i plena d’aventures amb 
gràfics 3D d’avantguarda i efectes visuals.



22 GIRADABO

La recentment estrenada roda panoràmica, situada al nivell 
més alt de la muntanya, us permetrà pujar fins els núvols i 
gaudir d’unes increïbles vistes de la ciutat de Barcelona.

13’
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23 TALAIA

Atracció emblemàtica inaugurada el 1921, la Talaia et permetrà 
gaudir de les millors vistes de Barcelona a 550 metres sobre el 
nivell del mar.

2’

+ 120 cm
120 cm

80 cm



24 CARROUSEL

El Carrousel porta a tothom a un conte de fades i fantasia, 
envoltat d’un ambient d’època.

4’
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25 AVIÓ

Petits i grans us podreu enlairar amb l’Avió, l’atracció més 
emblemàtica del parc i el primer simulador de vol de la història. 
Propulsat per la seva pròpia hèlix porta a tothom, des del 1928, 
en un viatge de sensacions per fer volar la imaginació.

5’
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26 LES LLAUNES

Gira i gira, sol o en família i passa-t’ho d’allò més bé!
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27 RÍO GRANDE

Puja al tren i fes una volta amb petits i grans. Serà divertit!!

2’
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28 PONY RODEO

Els més petits podran viatjar pel salvatge Oest americà amb el 
Pony Rodeo, un tren monorail d’allò més entretingut!
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29 EDIFICI CEL

L’Edifici ubicat al Camí del Cel del Tibidabo s’hi projecta el 
document Cent anys passen volant. El documental, de 10 
minuts de durada, recorre els més de 100 anys de la història del 
Tibidabo vinculant-la amb la història de Barcelona.



Espai destinat a tota la família amb tobogans i gronxadors de 
fusta tematitzats d’animals que habiten al Parc Natural de 
Collserola. 

30 ZONA DE JOCS



Espectacle interactiu d’aigua i entreteniment amb efectes de 
llum, so i colors on tothom qui s’hi apropi podrà refrescar-se. 
Es recomana l’ús de banyador.

35 FONTS INTERACTIVES




