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Grups:
Museus i Patrimoni [3]
1 adjunt [4]
Dades: Dimecres, Juliol 15, 2015 - 13:00 - Dimecres, Agost 26, 2015 - 13:00
Adreça: Museu Episcopal de Vic
Població: Vic
Públic al qual s'adreça: Tot tipus de públic
Aquest estiu gaudeix de la ciutat de Vic amb una nova proposta que combina art i gastronomia. El Museu
Episcopal de Vic i Casa Riera Ordeix uneixen aquests dos atractius de la ciutat de Vic, que ha sabut combinar les
tradicions de temps passats amb una moderna oferta d’art i gastronomia. Aquesta visita tindrà el museu com a
punt de sortida, on descobrirem la col·lecció d’art medieval amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i
del gòtic català, seguidament es pujarà al campanar de la Catedral per contemplar la ciutat de Vic des d’un alt
mirador de 46 metres. Posteriorment la visita continuarà a la Casa Riera Ordeix, una empresa artesanal d'embotits
que des de fa més de 163 anys elabora la coneguda Llonganissa de Vic. En la visita es farà un passeig per les
instal·lacions per veure, entre d'altres, el tradicional procés de fabricació i farem un tast d’aquest preuat embotit
ambaixador de la ciutat de Vic.
Data: dimecres de juliol i agost
Horari: de 10 a 13h
Preus: Adults 10€, nens de 6 a 10 anys 4€
Reserves: places limitades, amb reserva prèvia
Etiquetes: Acció públic final mercat català / Turisme Cultural
Fitxers adjunts:
Flyer [5]
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