Sortida

Ruta de Gaudí
(Reus)
Dia

Diumenge 10 de febrer de 2019

Hora

08:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La sortida es fa en bus.

Dificultat

fàcil.

Temps

3 hores aproximadament (ruta turística).

Observacions

Iniciarem la ruta cap a les 10.00h en direcció al Institut Pere Mata, conjunt arquitectònic
modernista i emblemàtic de la ciutat de Reus, construït l'any 1897 per l'arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. Després de la visita al institut arribarem a la plaça de les Oques on
iniciarem la visita urbana en direcció a la plaça Prim un dels llocs de referencia de la ciutat de
Reus. Al llarg d’aquest recorregut es realitza part de la "Ruta del Modernisme". A continuació
caminarem direcció a la plaça Mercadal, on podrem observar la magnífica Casa Navàs, obra
de Lluís Domènech i Montaner, declarada monument històric artístic i potser la figura més
important del modernisme a Reus. El recorregut continuarà amb la visita a la Prioral de Sant
Pere (Gòtic renaixentista) junt amb el conjunt històric de les Peixateries Velles i visitarem el
seu Campanar.
Visita guiada al Gaudí Centre Reus: un nou centre d'interpretació dedicat a la figura del genial
arquitecte reusenc Antoni Gaudí. Aquest nou centre permet experimentar i comprendre les
claus de l'obra del genial arquitecte.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Bufet Restaurant BonÁrea (Guissona): bufet lliure 10 euros per persona.

Cost

El cost total de la sortida es de 20 euros per persona i compren: el viatje d’anada i tornada en
autocar, la guia turística, l’entrada al museu, i el dinar al bufet lliure BonÁrea.

Notes


Cal portar esmorzar, aigua, i bon calçat.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els
participants, encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicència federativa de
l’any 2019.



A la muntanya no encenguem cap foc.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Ajuntament

Amb el suport

tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

