VISITES GUIADES
CASTELLÓ d’EMPÚRIES 2017
La millor manera de viure el passat de l’antiga capital del comtat d’Empúries és
conèixer el seu patrimoni. De la mà dels nostres guies ens submergirem en plena Edat
Mitjana tot descobrint els misteris i tresors més amagats de la Basílica de Santa Maria
-“la Catedral de l’Empordà” -, el call Jueu castelloní, la Farinera, la Presó Medieval, les
muralles i molts altres racons on va començar i es va desenvolupar la nostra història.
Tipus de Visita

Durada aproximada

Preu per persona

De 6 a 20
persones

+ de 20
persones

Panoràmica

1h

2,50 €

2€

Panoràmica + Presó Medieval s. XIV

2h

3,50 €

3€

Panoràmica + Ecomuseu-Farinera

2h

3,50 €

3€

Panoràmica + Tresor de la Basílica

2h

3,50 €

3€

Panoràmica + Presó + EcomuseuFarinera

2h

4,50 €

4€

Panoràmica + 3 espais
(Presó, Ecomuseu-Farinera, Basílica)

2h

5,50 €

5€

Per tal d’oferir a cada grup la seva visita podeu escollir-ne diferents modalitats:
visites DIDÀCTIQUES per estudiants; la visita SÈNIOR; visites per associacions
culturals o visites de temàtica jueva (la Presó Medieval inclou una col·lecció del
nostre patrimoni jueu).
Tant el tipus de visita com la durada i altres detalls els podeu reservar segons les
vostres preferències. S’hi poden incloure itineraris gastronòmics, visites
escenificades, visites de llegendes o nocturnes, etc.
Els grups es fan amb un mínim de 6 persones. A partir de 50 persones - per millor
comoditat del grup - és molt aconsellable sol·licitar els serveis d’un segon guia.
Llevat que no es digui el contrari, el punt de trobada amb els grups vinguts amb
autocars és a l’aparcament del Rentador. El de les visites per a grups individuals és
a l’Oficina de Turisme de la Plaça dels Homes.
Informació i Reserves / (+34) 972 15 62 33
turisme@castello.cat / turisme@empuriabrava.cat
www.castelloempuriabrava.com
www.facebook.com/castellodempuriesturisme

