
1, 2, 3 i 4/11, Mont-roig del Camp
L’ORIGEN DE TOTA L’OBRA DE JOAN MIRÓ 

S’INCLOU
• 2/11 Visita al Mas Miró amb audioguia. Casa i taller de l’artista
• 3/11 “Operació Joan Miró”. Scape room a l’aire lliure
• 1, 2 i 3/11  Allotjament: Càmping Els Prats, Càmping la Torre del Sol o Càmping Playa Mont-roig 

HORARIS I PUNTS DE TROBADA
• Visita al Mas Miró 2/11 de les 10 a 14h
• “Operació Joan Miró” 3/11, de les 10.30 a les 12.30h. Punt de trobada Parc de l’era, Mont-roig del Camp

COM ARRIBAR Mont-roig Miami Turisme 

PVP: des de 245€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens
RESERVES: Expeerio Viajes; info@expeer.io; 610 466 136
PVP només de l’activitat familiar “Operació Joan Miró”: 20€ adults i nens > 8 anys

INFORMACIÓ I RESERVES

610 466 136
www.expeer.io
info@expeer.io

Per a Miró, Mont-roig va ser la seva font d’inspiració, el 
seu paisatge emocional. Va ser en aquest municipi del 
Baix Camp on, l’any 1911, va decidir que es dedicaria 
a la pintura. Des de llavors, i fins al 1976, pràcticament 
tota la seva vida, Joan Miró va configurar aquí el seu 
particular univers.

Al Mas Miró, l’espai inèdit que obre les seves portes per 
primera vegada al públic al 2018 descobrirem l’indret 
que va esperonar l’artista  a dedicar-se a la pintura. Un  
espai amb el qual Miró, com ell mateix deia, mantenia 
una relació quasi mística.

A Mont-roig també podrem gaudir de “Operació Joan 
Miró”, el primer Escape Room Outdoor a l’aire lliure 
i en plena natura. Una activitat que combina la intriga 
de resoldre enigmes amb la vinculació i obra del genial 
artista. Atreviu-vos a resoldre l’operació Joan Miró 
mentre descobriu el territori!
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Diversió en família, de la mà de Gaudí, Miró, Casals i Picasso 

Caps de setmana genials
i


