
1

6+

1 h 30’
PERSONES

DURADA

PREU

RESERVA PRÈVIA 48H

VISITA GUIADA A CELLER DE MULLER
Visita guiada per descobrir la història de la Casa 
Muller, fundada el 1851. Des de 1995 pertany a la 
família Martorell que va traslladar les instal·lacions a 
Mas de Valls, Reus. La visita finalitza amb un tast 
comentat de 6 vermuts.

El primer dissabte dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre 
a les 12:00 h.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia amb 48 hores d’antelació. En cas de no arribar al mínim de 
persones l'activitat quedarà anul·lada. 

RESERVES

DE MULLER ·  977 757 473 ·   demul le r.es

2

VISITA GUIADA A vermut miró
Visita guiada a una autèntica fàbrica de vermuts per 
sentir-se alquimista per un dia i conèixer l'origen i 
l'essència de l'emblemàtic vermut Miró, de Reus. La 
visita acaba amb una degustació de vermuts singu-
lars i sorprenents novetats!  

Visites el primer i el tercer dissabte, menys els dissabtes festius.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia amb 48 hores d’antelació.
RESERVES

VERMUTS MIRÓ  ·   977 312 958  ·   ve rmutsmi ro .com

10€

50’- 1 H
DURADA

VISITA A VERMUT ROFES + dinar OPCIONAL

Cada segon dissabte de mes a les 12:30 h.
Disponible per a grups concertats en altres dates.

PROGRAMACIÓ

CÒDOL EDUCACIÓ  ·   977 327 362  ·   codo leducac io .com

1 h 30’
DURADA

PREU

RESERVA PRÈVIA 48H

5€

3 4

VISITA GUIADA a VERMUT yzaguirre
Visita guiada al Celler Sort del Castell, situat al Morell, 
entre Reus i Tarragona. El visitant descobrirà un procés 
d’elaboració que segueix la tradició des de 1.884. Al 
finalitzar la visita es tastaran 6 vermuts: negre, blanc i 
rosat, negre i blanc reserva i dry reserva. 

Dimarts i dijous a les 11:30 h.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia. Fora de les dates programades es pot sol·licitar com a 
activitat per a grups.

RESERVES

VERMUT YZAGUIRRE  ·   977 840 655  ·   ve rmutyzagu i r re .com

1 h 30’
DURADA

PREU

RESERVA PRÈVIA

5€
Visita teatralitzada a l'antiga fàbrica de Vermuts 
Rofes per endinsar-se en la història vermutera de 
la família Rofes i descobrir les anècdotes i 
curiositats que s'hi amaguen. L’activitat acaba 
amb un tast de vermut i un dinar opcional al 
mateix restaurant per a tots aquells que vulguin 
gaudir de la gastronomia local en un espai 
emblemàtic de Reus.

PREU

9€
RESERVA ONLINE

5

PREU

34€
RESERVA ONLINE

+

15

1 h
DURADA

NO CAL RESERVA

visita AL gaudí centre
L’únic centre d’interpretació dedicat a la vida i 
l'obra de Gaudí. Maquetes interactives, audiovi-
suals, objectes personals... Múltiples recursos 
per descobrir de forma didáctica el geni de Gaudí 
i el aptrimoni modernista de Reus. 

Entrada Gaudí Centre i audioguia.

QUÈ INCLOU?

HORARIS

REUS PROMOCIÓ  ·   977 010 670  ·   reuspromocio .cat

visita a la casa navÀs
Obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és, per 
la seva singularitat, un dels millors exemples del Moder-
nisme a nivell europeu. Destaca especialment la seva 
magnífica decoració interior, que es conserva pràctica-
ment intacta gràcies la cura dels seus propietaris.

Fins al 24 de setembre, dimarts, dijous i dissabte a les 10:30 h 11:30 h i 12:30 h.
Temporada baixa: només dissabtes a les 10:30 h, 11:30 h i 12:20 h.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia.

RESERVES

REUS PROMOCIÓ  ·   977 010 670  ·   reuspromocio .cat

VISITES TEATRALITZADES A L’INSTITUT PERE MATAVISITA A L'INSTITUT PERE MATA
Una de les joies del Modernisme, obra de l'arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner. El Pavelló dels Distingits, és 
per la seva gran riquesa ornamental, l'edifici de més 
valor artístic de tot el conjunt arquitectònic. 

Entrada a l’Institut Pere Mata i audioguia.

QUÈ INCLOU?

HORARIS

REUS PROMOCIÓ  ·   977 010 670  ·   reuspromocio .cat

1 h
DURADA

PREU

NO CAL RESERVA

5€
Visita a una època i a un espai emblemàtic del Moder-
nisme, l’Institut Pere Mata, de Domènech i Montaner. 
Un lloc que explica com cap altre l’esperit emprene-
dor de Reus, segona ciutat de Catalunya a finals del 
s.XIX i principis del XX, i bressol del vermut. L’expe-
riència acaba amb un concert i tast de vermut.

Un passeig entre lectures i vermut
Passeig literari per diferents llocs de Reus que 
són escenaris dels relats del llibre 14 vermuts: 
espais literaris amb aroma de donzell (Arola, 
2016) del grup Reusenques de Lletres. L'itinerari 
acaba amb un tast de vermut/col·loqui com a 
cloenda de l’experiència.

Un passeig acompanyats de l’aroma i el gust d’aquell 
“Reus, París  i Londres” que va esdevenir la capital del 
vermut. Es coneixeran els llocs emblemàtics que 
n’expliquen la historia i es tastarà el gust inconfusible 
del Vermut de Reus. Entre tast i tast, s'aniran degustant 
tapes metafòriques que soprendran i divertiran!
La ruta inclou 3 tastos de vermut.

El tercer dissabte de mes a les 11:30 h. Punt de trobada: c. de Sant Joan, 
davant de la Casa Rull.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia .
RESERVES

ANS EDUCACIÓ  ·   676 896 409  ·   anseducac io .cat

CAMBRA DE COMERÇ
977 338 080  ·   cambrareus .org

MUSEU DEL VERMUT
977 342 312  ·   museude lvermut .com

7

RUTA REUS BRESSOL DEL VERMUT

Últim dissabte de mes a les 11:30 h.
Disponible per a grups concertats en altres dates. 

PROGRAMACIÓ

Reserva online a través de la web de Còdol Educació.
RESERVES

CÒDOL EDUCACIÓ  ·   977 327 362  ·   codo leducac io .com

2 h
DURADA

PREU

RESERVA ONLINE

12€ VISITA AL MUSEU DEL VERMUT + dinar OPCIONAL
Visita al Museu per conèixer l'origen del vermut de Reus 
i descobrir l'única col·lecció de vermut del món. Una 
experiència per endinsar-se en la història del vermut 
que acaba amb un aperitiu i menú opcional, per a tots 
aquells que vulguin seguir gaudint de l'espai, al mateix 
restaurant del Museu.

Primer diumenge de mes a les 12:00 h.

PROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia.
RESERVES

MUSEU DEL VERMUT  ·   977 342 312  ·   museude lvermut .com

6

6€

1 h 
DURADA

PREU

RESERVA PRÈVIA

8

1 h
DURADA

RESERVA PRÈVIA

10€

9

+

RESERVA PRÈVIA

30€

TASTOS MIRÓ A CAL MASSÓ
Degustacions comentades de Vermuts Miró per 
conèixer les singularitats del vermut i descobrir 
alguns secrets d'aquest vi aromatitzat. L'activitat 
comença amb un vídeo sobre la història de 
Vermuts Miró i segueix amb un tast comentat de 
3 vermuts i diversos tastets gastronòmics de 
proximitat.   

Tercer dissabte de mes. Hora: 19:00 h.
Possibilitat de fer l’activitat per a grups en altres dates.

PROGRAMACIÓ

Reserves fins a 24h hores abans.
RESERVES

CENTRE D’ART CAL MASSÓ  ·   977 269 629  ·   ca lmasso.com

10

6€

1 h 
DURADA

PREU

RESERVA PRÈVIA 24H

2+

PERSONES

L A B O R A B L E S  

01/06 - 30/09 10 h a 20 h 10 h a 14 h
10 h a 14 h

F E S T I U S

01/10 - 31/05 10 h a 14 h i 16 h  a 21 h

TA N C AT

25/12 - 26/12
01/01 - 06/01 

PREU

9€

16

50’
DURADA

PREU

10€
RESERVA PRÈVIA

L A B O R A B L E S  

01/06 - 30/09 11:30 h a 13:30 h
12 h a 14 h 

D I U M E N G E S

01/10 - 31/05 12 h a 14 h i de 16 h a 18 h
11:30 h a 13:30 h i de 16:30 h a 18:30 h

17

1 h 30?
DURADA

PREU

RESERVA ONLINE

14€

18

+

3r dissabte de cada mes a les 12:00 h (Del 17 de juny al 12 d’agost: 
tots els dissabtes) i disponible per a grups concertats.

PROGRAMACIÓ

Reserva online a través de la web de Còdol Educació.
RESERVES

CÒDOL EDUCACIÓ  ·   977 327 362  ·   codo leducac io .com

REUS VIU EL VI
Certamen que neix amb la voluntat de consolidar-se 
com el gran aparador dels cellers del territori, ajudant a 
posicionar i prestigiar els magnífics vins i vermuts que 
s’elaboren a Reus i a les comarques del voltant.

9, 10 i 11 de juny11

AMICS DEL VERMUT DE REUS I  COMARCA

VERMUTADA POPULAR
Festa popular del vermut que se celebra a la Plaça 
Mercadal, de Reus. Es venen tiquets de degustació a 
un preu simbòlic i se serveixen també patates i olives 
per acompanyar el vermut. Tot el vermut que s’hi 
serveix és Miró, patrocinador de l'acte. 

12 17 de juny al matí 

EXPOVERMUT
Esdeveniment dirigit tant al públic professional de la 
restauració, la gastronomia o la distribució, com al públic 
general i consumidor final del producte. La fira és gratuïta 
tot i que per fer consumicions cal adquirir un tiquet que 
inclou un got de vidre i diverses consumicions.
A part de les activitats relaciones amb el vermut, la fira 
compta amb un seguit d’activitats per a tots el públics.

13 15,16 i 17 de setembrE

CENTRE D’ART CAL MASSÓ
977 269 629  ·   ca lmasso.com

VERMUTS MUSICALS a CAL massó
Els dissabtes de primavera i tardor al migdia i els d’estiu 
al vespre són moments de música i vermut a Cal 
Massó. Una proposta musical per gaudir del bon temps 
fent el vermut a la terrassa interior o a la cafeteria al 
ritme de música en directe.

*En dates concretes (primavera-estiu-tardor).
Consulta l'agenda de concerts al web.

14 Consulta l'agenda*

VERMUT CULTURALREUS MODERNISTA

UNA CITA AMB EL VERMUT

TAST COMENTATVERMUT GASTRONÒMIC

L’ÀNIMA DEL VERMUT EL VERMUT FET TEATRE

PASSEJA PER LA SEVA HISTÒRIAVERMUT LITERARI

Per més informació contacta amb Reus promoció,
entra a www.reuspromocio.cat o truca al 977 010 670.

1*: Febrer, Abril, Juny, Agost, Octubre i Desembre. 2*: Menys festius.
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6 10 182 *
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QUAN VENS?

7

3

2 *1*

VERMUT YZAGUIRRE  ·   977 840 655  ·   ve rmutyzagu i r re .com

VISITA GUIADA  a yzaguirre
Visita guiada al Celler Sort del Castell, situat a El 
Morell, entre Reus i Tarragona. El visitant descobrirà 
un procés d’elaboració que segueix la tradició des de 
1.884. Al finalitzar la visita es tastaran 6 vermuts: 
negre, blanc i rosat, negre i blanc reserva i dry reserva. 

Dimarts i dijous a les 11:30h.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia. Fora de les dates programades es pot sol·licitar com activitat 
per a grups.

RESERVES

RESERVA  PRÈVIA  

1h30’

3

5€VISITA GUIADA  A vermuts miró
Visita guiada a una autèntica fàbrica de vermuts per 
sentir-se alquimista per un dia i conèixer l'origen i 
l'essència de l'emblemàtic vermut Miró de Reus. La 
visita acaba amb una degustació de vermuts singulars 
i sorprenents novetats!  

VERMUTS MIRÓ  ·   977 312 958  ·   ve rmutsmi ro .com

Visites el primer i el tercer dissabte menys dissabtes festius

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia 48 hores abans. En cas de no arribar al mínim de persones l'activitat 
quedarà anulada. 

RESERVES

RESERVA PRÈVIA 48H

2

1h30’

5€

RESERVA PRÈVIA 48H

1

6+
VISITA GUIADA  A DE MULLER
Visita guiada per descobrir la història de la Casa 
Muller, fundada el 1851. Des de 1995 pertany a la 
familia Martorell que van traslladar les instal·lacions a 
Mas de Valls, Reus. La visita finalitza amb un tast 
comentat de 6 vermuts.

DE MULLER ·  977 757 473 ·   demul le r.es

El primer dissabte dels mesos de Febrer, Abril, Juny, Agost, Octubre i Desembre 
a les 12:00h.

PROGRAMACIÓ

Reserva prèvia 48 hores abans. En cas de no arribar al mínim de persones 
l'activitat quedarà anulada. 

RESERVES

1h30’
PERSONES


