
El Pavelló dels Distingits del Pere Mata, una obra única del
Modernisme català obra de Domènech i Montaner. 
Visita amb audioguia (segons disponibilitat).

INSTITUT PERE MATA

ESTACIÓ ENOLÒGICA

Obertura especial 
del 3 al 11 de desembre 2022

Visita guiada amb Maridatge
Diumenge, 11 de desembre: 12h 
Visita guiada per conèixer la història de l'Estació Enològica i el
seu valor arquitectònic, maridada amb productes del territori.

Una visita dinamitzada per conèixer les façanes modernistes
més emblemàtiques del centre de la ciutat de Reus.

De dilluns 5 a dissabte 10: 11h - 14h / 16h - 18h
Diumenge 11: 11h - 14h

27 de desembre-Dia de Portes Obertes: 11h - 14h / 16h - 18h
Entrada gratuïta (places limitades)

Tots els dissabtes: 11:30h 
6 de desembre en català: 11:30h
8 de desembre en castellà: 11:30h

RUTA MODERNISTA
 "REUS 1900" 

Conèixer la història d'aquest edifici modernista dissenyat per
l'arquitecte Pere Caselles, descobrir els orígens del famós
«vermut de Reus» i les diferents marques qe hi ha. 
De dilluns 5 a dissabte 10: 11h - 14h / 17h - 19h
Diumenge 10: 11h - 14h

CAMPANAR

De dilluns 5 a dissabte 10: 11h / 12h / 13h / 16h / 17h
Diumenge 11: 11h / 12h / 13h

GAUDÍ CENTRE Centre d'interpretació dedicat a la vida i obra de l'arquitecte
Antoni Gaudí. Visita amb audioguia (segons disponibilitat).
De dilluns 5 a dissabte 10: 10h - 20h
Diumenge 4: 10h - 14h / 16h - 20h
Diumenge 11: 10h - 14h / 16h - 20h

Oficina de Turisme de Reus (Gaudí Centre) 
Plaça del Mercadal, 3  ·  977 010 670

www.ticket.reusturisme.cat 

PONT DE DESEMBRE
-------------
COMPRA 
TICKETS
-------------

Antoni Gaudí inspirat per les visites al Campanar va recrear
l'escala de cargol als Campanars de la Basílica de la Sagrada
Família. Visita amb audioguia (segons disponibilitat).



VISITA DINAMITZADA a les 11h
"DESCOBRIM GAUDÍ. DEL GENI A LA PERSONA": Aquesta visita ens vol
acostar la figura de la persona de Gaudí, més enllà del geni que tots
coneixem. Descobrirem la persona que hi ha darrera del geni.

Públic general

VISITA TEATRALITZADA a les 20h i a les 21h
"NOMÉS EL TEMPS HO DIRÀ": A través dels ulls de tres personatges es
descobrirà la figura de Gaudí. Destacant la perspectiva dels
personatges femenins que giren al voltant de la seva vida i que
influeixen en la seva arquitectura.

Entrada gratuïta (places limitades)

VISITA DINAMITZADA a les 11h
"DESCOBRIM L'ANTONI. DEL GENI A LA PERSONA": Vine a conèixer el
Gaudí més íntim, descobreix els seus amors, els seus costums i rareses,
els seus amics i d’altres curiositats en aquesta activitat familiar.

Públic familiar

 
al Gaudí Centre

VISITA FAMILIAR a les 11h
"OBSERVEM, ESCOLTEM I TOQUEM EN FAMÍLIA": De la mà d'un
educador els més petits i petites descobriran qui era l'arquitecte
Antoni Gaudí i els aspectes més característics de la seva obra. Per fer-
ho encara més divertit faran un taller creant una petita obra
d'inspiració gaudíniana.

Edat recomanada dels infants: de 4 a 12 anys.

4 de desembre

10 de desembre

11 de desembre
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