
1, 2, 3 i 4/11, Mont-roig del Camp

L’ORIGEN DE TOTA L’OBRA DE JOAN MIRÓ 

• 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 

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

10 i 11/11, Reus 
TRENCADÍS DE GAUDÍ  

• 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****

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

24 i 25/11, El Vendrell 

ELS SONS DE PAU CASALS 

• 24/11 Circuit sobre els arbres a Diver Parc Lúdic 
• 24/11 “Coneix el geni de la Carbasseta”, a la Casa Nadiua de Pau Casals
• 25/11 “Sigues músic per un dia”, al Museu Pau Casals
• 24/11 Allotjament: Nuba Hotel Comarruga**** o Balneario TermaEuropa Playa de  

Coma-ruga****

PVP: des de 161€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens.

RESERVES: Expeerio Viajes; info@expeer.io; 610 466 136
PVP només de les activitats: “Sigues músic per un dia”: 6€; “Coneix el geni de la Carbasseta”: 2,2€ adults i nens >8 anys

INFORMACIÓ I RESERVES

17 i 18/11, Horta de Sant Joan 
CUBISME PICASSIÀ  

• 17/11 “Gimcana d’indrets picassians” i visita al Centre Picasso  
• 17/11  “La Clotxa” dinar de pagès
• 18/11 “Excursió dinamitzada a la Cova Picasso”, a Parc Natural dels Ports
• 16 i 17/11 Allotjament: casa de colònies Els Olivers o Hotel Miralles*

PVP: des de 248€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens

RESERVES: Garbinada viatges; garbinadaviatges@gmail.com; 670408208
PVP només de les activitats: “Gimcana d’indrets picassians” i “Excursió a la Cova Picasso”: 5€ activitat per a tots els públics

Diversió en família, de la mà de Gaudí, Miró, Casals i Picasso 
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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 
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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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INFORMACIÓ I RESERVES

670 408 208
www.garbinada.eu
garbinadaviatges@mail.com
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CUBISME PICASSIÀ  

S’INCLOU
• 17/11 “Gimcana d’indrets picassians” i visita al Centre Picasso  
• 17/11  “La Clotxa” dinar de pagès
• 18/11 “Excursió dinamitzada a la Cova Picasso”, a Parc Natural dels Ports
• 16 i 17/11 Allotjament: casa de colònies Els Olivers o Hotel Miralles*

HORARIS I PUNTS DE TROBADA
• 17/11 “Gimcana d’indrets picassians” i visita al Centre Picasso, de les 11.30 a les 13.00h. Punt de trobada, plaça Catalunya, Horta de 

Sant Joan
• 17/11 “La Clotxa” dinar de pagès a Els Olivers, a partir de les 13.30h
• 18/11 “Excursió dinamitzada” a la Cova Picasso, de les 11.00 a les 13.00h. Punt de trobada, àrea recreativa de la Franqueta, al Parc 

Natural dels Ports, un area espaiosa i de molt fàcil accés

COM ARRIBAR Horta de Sant Joan

PVP: des de 248€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens 
RESERVES: Garbinada viatges; garbinadaviatges@gmail.com; 670408208
PVP només de les activitats: “Gimcana d’indrets picassians” i “Excursió a la Cova Picasso”: 5€ activitat per a tots els públics

Picasso ens duu a Horta de Sant Joan, on viurem una 
experiència de descoberta de l’entorn natural, al Parc 
Natural dels Ports. 

Comencem descobrint els indrets freqüentats per 
Picasso al nucli històric d’Horta, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional, amb la gimcana Picassiana.  

A l’excursió a la Cova Picasso coneixerem la cova on 
l’artista malagueny va viure l’estiu del 1898 amb el seu 
amic d’Horta, Manel Pallarès. Allí Picasso va aprendre a 
tallar branques, a fer foc per menjar i escalfar-se. És un 
itinerari circular de poc més de 3 quilòmetres, apte per 
a tota la família.
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INFORMACIÓ I RESERVES

610 466 136
www.expeer.io
info@expeer.io
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24 i 25/11, El Vendrell 

ELS SONS DE PAU CASALS 

S’INCLOU
• 24/11 Circuit sobre els arbres a Diver Parc Lúdic 
• 24/11 “Coneix el geni de la Carbasseta”, a la Casa Nadiua de Pau Casals
• 25/11 “Sigues músic per un dia”, al Museu Pau Casals
• 24/11 Allotjament: Nuba Hotel Comarruga**** o Balneario TermaEuropa Playa de Coma-ruga****

HORARIS I PUNTS DE TROBADA
• 24/11 Diver Parc Lúdic de les 10 a les 13h. 
• 24/11 “Coneix el geni de la Carbasseta”, a la Casa Nadiua de Pau Casals, de les 17.30 a les 18.30h
• 25/11 “Sigues músic per un dia”, al Museu Pau Casals, de les 11.30 a les 13h

COM ARRIBAR El Vendrell

PVP: des de 161€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens. 
RESERVES: Expeerio Viajes; info@expeer.io; 610 466 136
PVP només de les activitats: “Sigues músic per un dia”: 6€; “Coneix el geni de la Carbasseta”: 2,2€ adults i nens >8 anys 

Pau Casals ens ensenya a descriure la música amb els 
sons de la natura. El xiular del vent, el so de les onades 
del mar, dels ocells...

A l’activitat “Coneix el geni de la Carbasseta” a la casa 
Nadiua del mestre coneixerem l’infant Pau Casals, el 
fill de l’organista del Vendrell, que va estar vinculat a la 
música des de ben petit. 

Al Museu Pau Casals farem l’activitat “Sigues músic 
per un dia” Qui era Pau Casals? Saps quins instruments 
tocava? Vols aprendre’l a tocar? Farem una visita 
dinamitzada al Museu amb el Robert, un músic amic de 
Pau Casals que ens ensenyarà qui era i perquè estimava 
tant la música i la seva terra i, en acabar, coneixerem de 
ben a prop el seu millor amic, el violoncel, i aprendrem 
a tocar-lo! Us animeu a ser músics per un dia?
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