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La Ruta del Paisatge dels Genis
Quatre genis, un paisatge

Barcelona

El Paisatge dels Genis proposa una ruta per 
visitar els llos de Costa Daurada i Terres de 
l’Ebre, al Sur de Barcelona en els que van 
pasar llargues temporades de la seva vida 
Gaudí, Miró, Casals i Picasso i van marcar 
les seves grans obres.

Visites a museus, centres d’interpretació 
i edificis singulars com a punt de partida, 
experiències artístiques i gastronòmiques, 
rutes i itineraris  per fer a peu o en bicicleta 
i visites guiades per viatjar a l’època 
dels genis i descobrir de primera mà les 
anècdotes i secrets millor guarts de les 
vivències dels genis, i  trobar la clau per 
desxifrar què té aquest paisatge que va 
inspirar a Gaudí, Miró, Casals i Picasso.

Gaudí
Reus

Miró
Mont-roig

Casals
El Vendrell

Picasso
Horta de Sant Joan

Barcelona al Vendrell 
40 minuts (55 Kms)

1 hora i 45 minuts de 
punta a punta 
de la Ruta (143 Kms)

El Vendrell a Reus 
35 minuts (45 Kms)

Reus a Mont-roig 
19 minuts (19 Kms)

Mont-roig a Horta de Sant Joan
1 hora y 10 minuts (87 Kms)

Barcelona
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L’únic centre d’interpretació 
sobre la vida i l’obra de 
Gaudí. Un espai dotat amb 
les infraestructures més 
modernes i l’última tecnologia 
audiovisual, creat per obrir 
els sentits i la ment a noves 
experiències. Una experiència 
que permet conèixer a Gaudí i 
descobrir els secrets del geni.

Antoni Gaudí va néixer a Reus l’any 1852. Va ser batejat a l’església prioral de 
Sant Pere i, durant setze anys, va viure a la casa familiar, on hi havia la caldereria 
que va ser clau en l’aprenentatge de Gaudí, sobretot per a la qualitat de veure i 
captar l’espai. En finalitzar el batxillerat a Reus se’n va anar a Barcelona a estudiar 
Arquitectura. Quan ja era un arquitecte reconegut va mantenir regularment el 
contacte amb els amics i col·legues de Reus.

“L’originalitat consisteix 
a tornar a l’origen”

     Gaudí Centre Reus      Institut Pere Mata      Ruta del Modernisme     Ruta Gaudí & Reus      Casa Navàs Ruta del vermut  
de Reus

Ruta per descobrir els 
exteriors dels llocs més 
importants que es conserven 
a Reus relacionats amb Gaudí: 
la casa on va néixer, la inglesia 
en què va ser batejat etc.

Obra del reconegut arquitecte 
modernista Lluís Domènceh 
i Montaner, el pavelló dels 
distingits acollia a les famílies 
més adinerades, semblava 
més un hotel de luxe que un 
hospital.

Un dels millors exemples del 
Modernisme a nivell europeu, 
realitzat per l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner.
Habitatge i establiment 
comercial, l’edifici va ser 
construït en ple centre de la 
ciutat. Destaca per la seva 
magnífica decoració interior, 
que es conserva pràcticament 
intacta.

La Ruta del Modernisme 
permet gaudir de les façanes 
d’un dels conjunts d’edificis 
d’estil modernista més 
importants d’Europa.

La ruta per saber-ho tot 
del vermut, tot ... menys 
les fórmules secretes que 
generacions i generacions 
de vermuteros han guardat 
zelosament per fer el millor 
vermut del món.
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Gaudí
Reus
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Més informació aquí i
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amb guía per lliure

Tipus de visita

audioguíateatralitzada

i
teatralitzada

i
Pere Mata

• Reus

Barcelona •
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http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/reus-gaudi-centre/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/ruta-gaudi-reus/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
http://reusturisme.cat
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/ruta-modernista/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/degustacion-de-vermut/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-a-linstitut-pere-mata/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-teatralitzada-al-instituto-pere-mata/
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Les ermites de la Mare de Déu 
de la Roca i de Sant Ramon de 
Penyafort són a la muntanya 
roja de la Roca, l’enclavament 
més característic de Mont-roig 
que dóna nom al poble que va 
admirar i va pintar Joan Miró.

Joan Miró va arribar al Mas Miró de Mont-roig per primera vegada el 
1911, per recuperar-se d’una malaltia. El Mas Miró és l’espai on Joan 
Miró va concebre i va crear el seu univers i on va pintar les obres que el 
van projectar internacionalment com un dels artistes més universals del 
moment. Miró, que durant 65 anys es va instal·lar al Mas a l’estiu, trobava 
a Mont-roig la inspiració necessària per crear.

“Tota la meva obra està 
concebuda en Mont-roig ”

Ermita de la Mare 
de Déu de la Roca

Miró inspirat  
en Mont-roig 

Ruta, el Paisatge 
emocional de Miró

     Excursions amb BTT Jornades 
Gastronòmiques

Ruta senyalitzada de 7 km. Surt 
de l’Ermita de la Mare de Déu 
de la Roca i acaba al Mas Miró, 
passant pels llocs que van ser 
font d’inspiració de Miró per la 
seva obra.

Ruta senyalitzada de 7 km. Surt 
de l’Ermita de la Mare de Déu 
de la Roca i acaba al Mas Miró, 
passant pels llocs que van ser 
font d’inspiració de Miró per la 
seva obra.

El Centre BTT Mont-roig 
del Camp - Miami Platja 
compta amb un total de 134 
km. repartits en 10 rutes 
senyalitzades segons el grau 
de dificultat.

Jornades Gastronòmiques 
del Calçot, Jornades 
Gastronòmiques del Pop, 
Jornades Gastronòmiques de 
la Cuina de l’Arròs. 

2 3 4 5
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Miró
Mont-roig

i
i i

i i

     Mas Miró

Mas Miró va ser el model 
de La masia, la creació més 
emblemàtica de l’etapa 
figurativa de Joan Miró, però 
també és on va germinar i 
madurar la seva obra posterior 
i on es va perfilar el seu 
complex llenguatge simbòlic.

1

i

BTT amb guía

Tipus de visita

senderismevistes panoràmiques

• Mont-roig

1

2

3

4

6

Més informació aquí i

Barcelona •

Mont-roig
Bahia

Mont-roig

Cambrils

Vilanova 
d’Escornalbou

Riudanyes

audioguía

http://www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/llocs-interes
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-los-colores-y-el-paisaje-de-miro-en-mont-roig/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/ruta-de-senderismo-miro/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/excursiones-btt/
https://www.mont-roigmiami.cat/es/jornades/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/centre-miro-mont-roig/
http://www.mont-roigmiami.cat
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
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Museu que recupera 
l’atmosfera familiar de la casa 
en els seus millors temps i 
s’acosta als visitants la intensa 
vida de Pau Casals.

Nascut al Vendrell el 1876 Pau Casals va estar relacionat amb la música des de molt 
petit, ja que el seu pare era l’organista de l’església. Als 23 anys va començar la 
seva trajectòria professional actuant en els millors auditoris del món, tot i així Casals 
passava llargues temporades a la casa que es va construir a la platja de Sant Salvador, 
seu actual del Museu Pau Casals. Després de la seva mort, Pau Casals descansa al 
cementiri del Vendrell.

“Afortunadament, durant els meus 
viatges per tants països estrangers, mai 

m’ha abandonat el nen del Vendrell”

     Museu Pau Casals      Auditori Pau Casals Festival 
Internacional de 
Música Pau Casals 

Casa Natal  
de Pau Casals

Espais vitals  
de Pau Casals 

     Enoturisme

La Casa Natal mostra l’ambient 
en què vivia la família Casals al 
segle XIX i els instruments que 
van marcar l’inici de la carrera 
musical del mestre; així com 
la vinculació de Pau Casals 
amb els moviments culturals i 
socials del Vendrell de l’època.

Just davant del Museu Pau 
Casals, es troba l’Auditori 
Pau Casals, que compta amb 
una programació estable de 
música al llarg de l’any.

Un recorregut vital que ens 
porta des de la Casa Natal 
de Pau Casalspasando per 
l’òrgan barroc de l’església de 
Vendrell, que va començar a 
tocar quan tenia nou anys, fins 
a la visita al Museu Pau Casals.

El festival que es va iniciar 
el 1981 és una trobada 
imprescindible de l’estiu 
i un certamen musical de 
referència a tot el país. Té lloc 
cada any durant els mesos de 
juliol i agost.

Visites guiades per les vinyes 
i tasts de vins i vinagres de 
la denominació d’origen 
Penedès.

1 2 3 4 5
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Casals
El Vendrell

i
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amb guía

Tipus de visita

audioguíateatralitzada

• El Vendrell

1

2

3

4
6

música

Més informació aquí i

Barcelona •

per lliure

http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/vil%C2%B7la-museu-pau-casals/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/casa-nadiua-pau-casals/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/auditori-pau-casals/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-los-espacios-vitales-de-pau-casals/
http://www.auditoripaucasals.cat/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/enoturismo-do-penedes/
http://www.elvendrellturistic.com
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
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El Centre Picasso mostra la 
reproducció facsímil de tota 
l’obra que Picasso va crear i 
amb la que va immortalitzar 
els paisatges del poble 
on va viure importants 
experiències vitals.

Picasso va realitzar dues estades a Horta de Sant Joan, acompanyat del seu amic 
Manuel Pallarès, natiu del poble. A la primera (1898 - 1899) va arribar malalt, 
però les vivències en contacte amb la natura verge del massís dels Ports el van 
omplir d’energia. El 1909, coincidint amb l’inici del moviment cubista, va tornar a 
Horta amb Fernande Olivier. En aquesta època va pintar, inspirat pels paisatges 
d’Horta, La bassa d’Horta i La fàbrica d’Horta d’Ebre, entre d’altres.

“Tot el que sé, 
ho vaig aprendre a Horta”

     Centre Picasso Convent de la Mare 
de Déu dels Àngels 

     Cova PicassoRuta Indrets 
Picassians  

     Via Verda Concurs de  
pintura ràpida 

Ruta pels llocs que Picasso 
freqüentava durant les seves 
estades a Horta.

El Convent, conjuntament amb 
la muntanya de Santa Bàrbara, 
declarat Monument històric-
artístic, va ser un dels llocs 
pintats per Picasso durant les 
seves estades a Horta.

Camí natural envoltat de 
paratges salvatges que passa 
per l’antic traçat del ferrocarril. 
Es pot recórrer a peu, amb 
bicicleta o a cavall.

Picasso va viure als Ports, 
on dormia en una cova. 
Actualment, es pot visitar 
aquesta cova seguint la ruta 
senyalitzada com la Ruta Cova 
de Picasso.

L’últim diumenge d’abril, Horta 
convoca, en honor a Picasso, 
el concurs de pintura ràpida. 
Una gran jornada artística 
que omple els carrers d’Horta 
d’historiadors, crítics d’art i 
artistes de llarga trajectòria

1 2 3 4 5

5

6

Picasso
Horta
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Més informació aquí i

i

i

amb guía

Tipus de visita

• Horta
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senderisme BTT pintura

Barcelona •

Horta de 
Sant Joan

per lliure

http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/centre-picasso/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/itinerari-indrets-picassians-dhorta/
http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/convent-de-sant-salvador/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/en-bicicleta-per-horta/
http://www.hortadesantjoan.cat
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/1141-2/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/concurs-de-pintura-rapida-a-horta-de-sant-joan/
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La Ruta del Paisaje de los Genios ha creado 
una Tarjeta Genial para disfrutar de la 
Ruta completa. Tiene un coste de 15 euros 
y es una multientrada que da acceso a todos 
los Centres de interpretación de la Ruta de 
los Paisajes de los Genios. También ofrece 
ventajas y promociones especiales de los 
establecimientos colaboradores.

S’inclou:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Vista a l’Institut Pere Mata - Pabelló dels 

distingits
• Àpat genial

S’inclou:
• Visita al Mas Miró 
• Visita a l’Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Ruta, el Paisatge emocional de Miró
• Àpat genial

S’inclou:
• Visita el Museu Pau Casals
• Visita guiada a Casa Nadiua
• Àpat genial

S’inclou:
• Ruta d’Indrets Picassians
• o Centre Picasso
• o Indrets Picassians al poble 
• Àpat genial

Gaudí i Reus
Viatja al Reus modernista de Gaudí 

Miró i Mont-roig
Segueix els pasos de Miró a Mont-roig

Pau Casals i el Vendrell
Descobreix l’infant Casals

Picasso i Horta. Anècdotes, secrets 
i aventures de Picasso a Horta 

41€
A partir de

33€
A partir de

38€
A partir de

23€
A partir de

La Ruta completa
amb la Tarjeta Genial

Excursions
d’un dia

S’inclou:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Vista a l’Institut Pere Mata - Pabelló dels 

distingits
• Nit d’allotjament

S’inclou:
• Visita el Museu Pau Casals
• Visita guiada a Casa Nadiua
• Nit d’allotjament

Gaudí i Reus
Viatja al Reus modernista de Gaudí 

Pau Casals i el Vendrell
Descobreix l’infant Casals

55€
A partir de

53€
A partir de

Caps
de semana

• Visita al Mas Miró 
• Visita a l’Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Ruta, el Paisatge emocional de Miró
• Nit d’allotjament

S’inclou:
• Ruta d’Indrets Picassians
• o Centre Picasso
• o Indrets Picassians al poble 
• Nit d’allotjament

Miró i Mont-roig
Segueix els pasos de Miró a Mont-roig

Picasso i Horta. Anècdotes, secrets 
i aventures de Picasso a Horta 

58€
A partir de

45€
A partir de

i
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i

http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/gaudi-i-reus-3/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/miro-i-mont-roig-excursio-dun-dia/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/pau-casals-i-el-vendrell-excursio-dun-dia/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/excursio-dun-diapicasso-i-horta-de-sant-joan/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/gaudi-i-reus/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/pack-cap-de-setmana-miro-i-mont-roig/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/pack-de-cap-de-setmana-pau-casals-i-el-vendrell/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/pack-de-cap-de-setmana-picasso-i-horta-de-sant-joan/
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S’inclou:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Mas Miró a Mont-roig
• Visita a la Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Ruta, el Paisatge emocional de Miró
• Centre Picasso a Horta
• Museu Pau Casals a El Vendrell
• 1 nit d’allotjament

S’inclou:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita a l’Institut Pere Mata a Reus
• Visita al Mas Miró a Mont-roig
• Visita a l’Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Ruta, el Paisatge emocional de Miró 
• Centre Picasso a Horta
• Indrets Picassians
• Museu Pau Casals a El Vendrell
• 3 nits d’allotjament

S’inclou:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita a l’Institut Pere Mata a Reus
• Visita al Mas Miró a Mont-roig
• Visita a la Ermita Mare de Déu de La Roca –

Ruta, el Paisatge emocional de Miró
• Centre Picasso a Horta
• Museu Pau Casals a El Vendrell
• Casa Nadiua
• 2 nits d’allotjament 

Gaudí, Miró, Casals i Picasso 
2 dies/1 nit

Gaudí, Miró, Casals i Picasso 
4 dies/3 nits

Gaudí, Miró, Casals i Picasso 
3dies/2 nits

55€
A partir de

amb la Targeta 
Genial

152€
A partir de

amb la Targeta 
Genial

100€
A partir de

amb la Targeta 
Genial

La Ruta
completa

i

i

i

http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/la-ruta-complerta-dissabte-i-diumenge/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/la-ruta-complerta-dissabte-i-diumenge/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/pack-la-ruta-completa-en-4-dies/
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Packs
especial grups

S’inclou:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Vista a l’Institut Pere Mata - Pabelló dels 

distingits
• Àpat genial

• Visita al Mas Miró 
• Visita a l’Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Ruta, el Paisatge emocional de Miró
• Àpat genial

S’inclou:
• Visita el Museu Pau Casals
• Visita guiada a Casa Nadiua
• Àpat genial 

S’inclou:
• Ruta d’Indrets Picassians
• o Centre Picasso
• o Indrets Picassians al poble 
• Àpat genial

Gaudí i Reus
Viatja al Reus modernista de Gaudí 

Miró i Mont-roig
Segueix els pasos de Miró a Mont-roig

Pau Casals i el Vendrell
Descobreix l’infant Casals

Picasso i Horta. Anècdotes, secrets  
i aventures de Picasso a Horta 

36€
A partir de

30€
A partir de

33€
A partir de

23€
A partir de

Excursions d’un dia La Ruta completa

DÍA 1
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Mas Miró y l’Ermita Mare de Déu 

de La Roca a Mont-roig
• Una nit d’allotjament

DÍA 2
• Centre Picasso a Horta
• Museu Pau Casals a El Vendrell

Gaudí, Miró, Casals i Picasso 
2 dies/1 nit

66€
A partir de

i

i

i

i

i

amb la Targeta 
Genial

amb la Targeta 
Genial

amb la Targeta 
Genial

amb la Targeta 
Genial

amb la Targeta 
Genial

http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/3203-2/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/excursio-dun-dia-miro-i-mont-roig-4/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/excursio-dun-dia-pau-casals-i-el-vendrell/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/excursio-dun-dia-picasso-i-horta/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/pack-la-ruta-completa-del-paisatge-dels-genis-per-grups-2-dies/


La Ruta del Paisatge dels Genis Excursions d’un dia     10

M
u

se
u

s 
i 

ce
n

tr
es

 
cu

lt
u

ra
ls

A
ll

ot
ja

m
en

ts
R

es
ta

u
ra

n
ts

A
ct

iv
it

a
ts

Restaurant NH Ciutat de Reus
www.nh-hotels.com

Restaurant La Presó
www.lapreso.com

Restaurant El Círcol 
www.elcircoldereus.cat

Restaurant L’Estel
www.reusturisme.cat

Vermuts Rofes 
www.reusturisme.cat

Gaudí Centre
www.gaudicentre.cat

Reus

NH Ciutat de Reus ****
www.nh-hotels.com

Hotel Gaudí***
www.hotelgaudireus.com

Hotel Reus Park***
www.hotelreuspark.com

Hotel Centre***
hotelcentrereus.com

Còdol educació
Visites guiades
www.codoleducacio.com

La Teva Ruta
Visites guiades
www.latevaruta.com

Restaurant Mas d’en Romeu 
www.masromeurestaurant.es

Restaurant Chez Lorenzo
www.Restaurantchezlorenzo.com
 
Restaurant de la Ermita Mare de Déu de la Roca 
www.mont-roigmiami.cat/gastronomia/139/bar-
restaurant/LErmita

Mas Miró
www.masmiro.com

Mont-roig Miami

Hotel Can Salvador*** 
www.cansalvador.es

Càmping Els Prats
www.campingelsprats.com

Càmping La Torre del Sol
www.latorredelsol.com

Càmping Playa Mont-roig
www.playamontroig.com

Centre BTT
Lloguer de bicicletes
www.mont-roigmiami.cat

Estació Nàutica 
estacionautica.com

La Teva Ruta
Visites guiades
www.latevaruta.com

Restaurant Museo Pau Casals
www.paucasals.org

Restaurant La Cuina de la Marga
www.lacuinadelamarga.com

L’Obrador
www.l-obrador.com

Museo Pau Casals
www.paucasals.org

Casa Natal de Pau Casals
www.elvendrell.net

El Vendrell

Mas Llagostera Agroturisme
www.masllagostera.com
 
Hotel Antiga*** 
www.antiga.info

Hotel Nuba****
www.nubahotelcomarruga.com

TermaEuropa
www.termaeuropa.com

Jané Ventura
Enoturisme
www.janeventura.com

Celler Avgvstvs Forum
Enoturisme
www.avgvstvs.es

Reserva Marina de la Masia Blanca
www.elvendrellturistic.com

Diver parc  lúdic
www.diver.cat

Restaurant del Hotel Miralles
www.hotelmiralles.com
 
Mas del Cigarrer
www.masdelcigarrer.net

Restaurant Venta La Parra
www.ventalaparra.com

La Venta del Romé
www.laventadelrome.com

Centre Picasso
www.centrepicasso.org

Horta de Sant Joan

Hotel Miralles 
www.hotelmiralles.com
 
Hotel Les Capçades***
www.hotellescapcades.com

Mas del Cigarrer (allotjament rural)
www.masdelcigarrer.net

Els Olivers
www.elsolivers.com

Garbinada viatges
Visites guiades
garbinada.eu

Esgambi
Lloguer de bicicletes i esports d’aventura
www.esgambi.com

Montsport
Lloguer de bicicletes i esports d’aventura
www.montsport.es

http://www.nh-hotels.com
http://www.lapreso.com
http://www.elcircoldereus.cat
http://www.reusturisme.cat
http://www.reusturisme.cat
http://www.gaudicentre.cat
http://www.nh-hotels.com
http://www.hotelgaudireus.com/
http://www.hotelreuspark.com
http://hotelcentrereus.com/
http://www.codoleducacio.com
http://www.latevaruta.com
http://www.masromeurestaurant.es
http://www.restaurantechezlorenzo.com
http://www.mont-roigmiami.cat/gastronomia/139/bar-restaurant/LErmita
http://www.mont-roigmiami.cat/gastronomia/139/bar-restaurant/LErmita
http://masmiro.com/es
http://www.cansalvador.es
http://www.campingelsprats.com
https://www.latorredelsol.com/
https://www.playamontroig.com/
http://www.mont-roigmiami.cat
http://estacionautica.com/
http://www.latevaruta.com
http://www.paucasals.org
http://www.lacuinadelamarga.com
http://www.l-obrador.com/
http://www.paucasals.org/
http://www.elvendrell.net
http://www.masllagostera.com
http://www.antiga.info
https://www.nubahotelcomarruga.com/
https://www.termaeuropa.com/balneario-playa-de-coma-ruga.php
http://www.janeventura.com
http://www.avgvstvs.es
http://www.elvendrellturistic.com
http://www.diver.cat
http://www.ventalaparra.com/
http://www.ventalaparra.com/
http://www.laventadelrome.com/
http://www.elsolivers.com/
http://garbinada.eu


OFICINA TÈCNICA LA RUTA DEL PAISATGE DELS GENIS
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
Joanot Martorell, 15
Vila-seca
00 34 977 394 871
www.elpaisatgedelsgenis.com
info@elpaisatgedelsgenis.com

@paisatgegenis
facebook.com/ElPaisatgedelsGenis
@elpaisatgedelsgenis

REUS
Edifici Gaudí Centre
Pl. Mercadal, 3
00 34 977 01 06 70
reusturisme.cat

MONT-ROIG DEL CAMP
Oficina de Turisme de Miami Platja
Pl. Tarragona, s/n 
(Miami Platja)
00 34 977 81 09 78
www.mont-roigmiami.cat

EL VENDRELL
Oficina Municipal de Turisme
Av. Brisamar, 1 (Coma-ruga)
00 34 977 68 00 10
www.elvendrellturistic.com

HORTA DE SANT JOAN
Oficina de Turisme de Horta de Sant Joan
Pl. Catalunya, s/n
00 34 977 43 50 43
www.hortadesantjoan.cat

FOTOGRAFIES:
© Joan Capdevila Vallvé, Propiedad de la Ruta del 
Paisatge dels Genis, Reus Promoció, Fundació Mas Miró, 
Mont-roig Miami Turisme, Museu Pau Casals, El Vendrell, 
Horta de Sant Joan

EDICIÓ:
EL PAISATGE DELS GENIS
Oficina tècnica
00 34 977 39 48 71
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mailto:info%40elpaisatgedelsgenis.com?subject=
http://reusturisme.cat
http://www.mont-roigmiami.cat
http://www.elvendrellturistic.com
http://www.hortadesantjoan.cat
https://twitter.com/paisatgegenis?lang=es
https://www.facebook.com/ElPaisatgedelsGenis
https://www.instagram.com/elpaisatgedelsgenis

