
INFORMACIÓ I RESERVES

610 466 136
www.expeer.io
info@expeer.io
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10 i 11/11, Reus 
TRENCADÍS DE GAUDÍ 
 
S’INCLOU
• 10 i 11/11 Polsera turística Visit Reus.  Visita lliure de 5 espais emblemàtic: Gaudí Centre, Institut Pere Mata, Campanar de 

la Prioral, Museu de Reus (exposició “Ara toca festa!”) i Museu d’Arqueologia. 
• 11/11 Visita dinamitzada i taller “Observem, escoltem i toquem en família al Gaudí Centre!”
• 10/11 Allotjament: Hotel Gaudí***, Hotel Reus Park*** o Hotel NH Ciutat de Reus****
 
HORARIS I PUNTS DE TROBADA
• Lloc de recollida de la polsera turística Visit Reus al Gaudí Centre de les 10 a les 14h i de les 16 a les 19h el 10/11 i de les 10 a 

les 14h l’11/11
• “Observem, escoltem i toquem en familia al Gaudí Centre!” l’11/11 de les 11 a les 12.30h
 
COM ARRIBAR Reus Promoció
 
PVP: des de 141€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens
RESERVES: Expeerio Viajes; info@expeer.io; 610 466 136
PVP només de l’activitat: “Observem, escoltem i toquem en família al Gaudi Centre!”: 5€ per a tots els públics

A Reus farem un viatge al passat, als segles XIX i  
principis del XX, l’època en la que va esclatar el 
Modernisme, l’estil artístic del que Gaudí va ser el màxim 
exponent. 

Amb la visita dinamitzada per a famílies “Observem, 
escoltem i toquem en familia, al Gaudí Centre” descobrirem 
els personatges i els trets més essencials de la vida de Gaudí 
de forma didàctica i participativa. La visita inclou un taller de 
manualitats, on crearem la nostra pròpia obra gaudiniana.

Durant tot el cap de setmana i amb la polsera VISIT REUS, 
els més intrèpids podran explorar lliurement els espais 
més emblemàtics de la ciutat. Podran pujar per les escales 
del campanar de la prioral de Sant Pere, l’església  on va 
ser batejat Gaudí, què van inspirar les famoses escales de 
caragol de la Sagrada Família, tot gaudint de les millors 
vistes de la ciutat. Amb la polsera també podran sorprendre’s 
amb la bellesa del magnífic  “pavelló dels distingits” de 
l’Institut Pere Mata,  un dels grans projectes de l’arquitecte 
modernista Domènech i Montaner, descobrir el Gaudí 
Centre, dedicat a la vida i l’obra del genial arquitecte, i els 
Museus de Reus, amb l’exposició “Ara toca festa” on podran 
veure els elements tradicionals de les festes de la ciutat. 
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Diversió en família, de la mà de Gaudí, Miró, Casals i Picasso 

Caps de setmana genials
i


