
DESCOBREIX TERRA DE COMTES I ABATS
Agenda Setembre 2018

Més informació: reserves@terradecomtes.cat - 972704556 
Of. Turisme de Ripoll 972702351  - Of. Turisme de Sant Joan de les Abadesses 972 72 05 99

Visita guiada al Conjunt Monàstic de Santa Maria de Ripoll

Tots els diumenges a les 11h30, Preu: 8,80€
dissabte 1 a les 11h30 i a les 16h30,
dilluns 10 i dimarts 11 a les 11h30

Fundat a finals del segle IX pel comte Guifré el Pelós, el Conjunt Monàstic
de Ripoll esdevingué un dels centres culturals més importants de l’Europa
medieval. Descobreix la història del bressol de Catalunya tot passejant per
la Basílica, el Claustre, la Necròpoli i contemplant la majestuosa Portalada
del segle XII, candidata a ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Visita guiada - Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic

Tots els dissabtes a les 12h00        Preu: 8,00€

El Monestir de Sant Joan de les Abadesses és un dels monuments més
importants del Romànic català on en destaca el conjunt escultòric del
Davallament o del Santíssim Misteri. Desprès d’un recorregut per l'església i
el claustre podreu descobrir la vila tot resseguint la seva història, llegendes i
tradicions.

Mil anys d’absència – Mil·lenari d’Oliba

Dissabte 29 a les 21h30 al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i Palau de 
l’Abadia – activitat gratuïta, places limitades

Diàleg entre música medieval i art contemporani. Les músiques d’Oliba
conviuen amb elements visuals, dansa contemporània i escultures de llum
adaptades al espai.
Informació: turisme@santjoandelesabadesses.cat Telèfon: 972 72 05 99

El Comte Arnau, de la història a la llegenda

Diumenge 30 a les 11h00 - Gombrèn                                   Preu: 10,00€

Visita guiada d’unes 3 hores de durada  que comença al museu del Comte Arnau 
de Gombrèn per acabar al Castell de Mataplana. Durant el recorregut ens 
deixarem encisar per la història, els mites i les llegendes d’un dels personatges 
més misteriosos de l’època.  (Tots els desplaçaments es realitzen en vehicle particular)


