LES EXPERIÈNCIES QUE INLOU L’ESCAPADA GENIAL A REUS
1. Visites guiades amb reserva prèvia IMPRESCINDIBLE
Contacteu amb l’O cina de Turisme per reservar aquestes dues visites amb antelació:
O cina de Turisme de Reus
Tel. 977 010 670
infoturisme@reus.cat

1.1. Casa Navàs:
Obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és un dels millors exemples del Modernisme
europeu. Construïda com a habitatge familiar dels senyors Navàs destaca per la riquesa
ornamental de la façana i la magní ca decoració interior original de l’època. Visita guiada en
diferents idiomes.
* Edi ci no accessible per a persones amb mobilitat reduïda (cadira de rodes)
Adreça: Plaça Mercadal, 7A
Horaris: con rmar a la seva pàgina web (www.casanavas.cat)
Durada aproximada de la visita guiada: 1 h
Imprescindible reservar amb antelació a través de l’O cina de Turisme de Reus (Tel. 977 010
670).

1.2. Ruta del Vermut:
Vols saber més sobre el Vermut de Reus? Aquesta visita guiada pel centre de la ciutat et
descobrirà els llocs emblemàtics que n’expliquen la història i podràs tastar l’autèntic vermut de
Reus. Al nal de la visita segur que ja sabràs perquè Reus està considerada com la «capital del
vermut».
Horaris: diumenges, a les 12 h
Imprescindible reservar amb antelació a través de l’O cina de Turisme de Reus (Tel. 977 010
670).

2. Polsera «Visit Reus»
2.1. Gaudí Centre
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L’únic centre d'interpretació dedicat a la vida i l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Un espai on el
visitant, a través d’audiovisuals, maquetes interactives, objectes personals i múltiples recursos
podrà descobrir la vida i la obra de Gaudí de forma didàctica i participativa. Visita lliure

audioguiada, mitjançant sistema de codis QR amb el dispositiu mòbil del visitant. Disponibilitat
d’audioguia en funció de les normatives sanitàries COVID-19.
* Visita accessible a per a persones amb mobilitat reduïda.
Plaça Mercadal, 3
Tel.: 977 010 670
www.gaudicentre.cat
Horaris:
De l’01/01 al 31/05 i del 01/10 al 31/12:
De dilluns a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
De l’01/06 al 30/09:
De dilluns a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
Diumenges i festius, tot l’any de 10 h a 14 h.
Tancat: 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.
Durada aproximada de la visita: 1.30 h

2.2. Museu de Reus – Art i Història
Acull les col·leccions d’art i d’història. En els seus espais s’hi poden veure les exposicions "Ara
toca festa!”, amb els elements tradicionals de les festes de la ciutat (gegants, nanos, diables,
castellers…), i “L'elixir daurat”, sobre la producció d’oli d’oliva; així com obres del gòtic, el
Renaixement i destacats artistes del s. XIX.
Plaça Llibertat, 13
Tel. 977 010 662
www.reusturisme.cat
Horaris: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

2.3. Museu de Reus - Arqueologia
Visita la col·lecció d’arqueologia més important del Sud de Catalunya! Un viatge al poblament
humà des del paleolític ns a l’època romana als voltants de la ciutat de Reus. Descobreix també
les exposicions temporals i itinerants de diferents temàtiques que s’hi programen al llarg de tot
l’any.
Raval de Santa Anna, 59
Tel. 977 010 660
www.reusturisme.cat
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Horaris: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

2.4. Campanar de l’Església Prioral de Sant Pere
Una experiència única que et permetrà gaudir, des del punt més elevat de la ciutat, d’unes
magní ques vistes de la població i dels seus voltants, des de la costa ns a les muntanyes.
Plaça de Sant Pere, s/n
Tel. 977 010 670
www.reusturisme.cat
Horaris:
De l’01/06 al 30/09:
De dilluns a dissabte, d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h.
Diumenges i festius, d’11 h a 14 h.
Del 02/01 al 31/05 i del 01/10 al 31/12:
Dissabtes, de 12 h a 14 h i de 16 a 18 h.
Diumenges i festius, de 12 h a 14 h.
* A causa del COVID-19 l’accés a aquest espai està temporalment tancat al públic. Contactar
amb l’O cina de Turisme O cina de Turisme de Reus per consultar-ne la disponibilitat (tel. 977
010 670).

2.5. Pavelló dels Distinguits de l’Institut Pere Mata
Dissenyat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és una de les grans obres de l’Art Nouveau
europeu. El Pavelló dels Distingits és, per la seva riquesa ornamental, l’espai més destacat de tot
el conjunt. Visita amb audioguia.
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
www.reusturisme.cat
Horaris:
De l’01/06 al 30/09:
De dilluns a dissabte, d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 18.30 h.
Diumentes i festius, d’11 h a 14 h.
Del 02/01 al 31/05 i del 01/10 al 31/12:
Dissabtes, de 12 h a 14 h i de 16 h a 18 h.
Diumentes i festius, de 12 h a 14 h.
* A causa del COVID-19 l’accés a aquest espai està temporalment tancat al públic. Contactar
amb l’O cina de Turisme O cina de Turisme de Reus per consultar-ne la disponibilitat (tel. 977
010 670).
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Reus Promoció - Ajuntament de Reus
Reus, 11 de juny de 2021.

