Última actualització: 19 de febrer de 2020

HORARIS MONESTIRS DE LA RUTA DEL CISTER – ANY 2020
MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLET
Tel. Guies: 977 87 00 89 Ext. 275 - E-mail: visita@poblet.cat - Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà Tel. 977 87 12 47

Hivern (del 13 d’octubre al 15 de març):
Dies feiners: 10.00 a 12.40 h. i de 15.00 a 17.25 h.
Diumenges i festius de precepte:
10.30 a 12.25 h. i de 15.00 a 17.25 h.
Consultar dies amb horaris especials
www.poblet.cat

Estiu (del 16 de març al 12 d’octubre):
Dies feiners: 10.00 a 12.40 h i de 15.00 a 17.50 h.
Diumenges i festius de precepte:
10.30 a 12.25 h. / i de 15.00 a 17.25 h.
Consultar dies amb horaris especials
www.poblet.cat

PREUS

Entrada audiovisual+entrada al monestir+entrada al museu 12€
Entrada audiovisual+entrada al monestir+entrada al museu amb descompte: (nens
majors de 7 anys, jubilats majors de 65 anys, carnet de família nombrosa, carnet jove,
carnet d’estudiant, carnet de docent, carnet acreditant alguna discapacitat o minusvalia).
8€
Escoles, Instituts i Universitats, acompanyats del professor/ra, de dilluns a divendres : 5
€ per alumne (local) i 6 € per alumne (estranger) . Caps de setmana 7€
Audiovisual+ entrada al museu 6€ ( també es pot visitar per separat 3€ cadascun)
Visita personalizada amb guia: De 1 a 10 persones, 180€ i de 10 a 20 persones 350€.
Suplement amb l’entrada conjunta de la Ruta del Cister ( audiovisual+ entrada al
museu) 4,50€
Consultar altres tarifes i més informació a: : http://www.poblet.cat/ o
visita@poblet.cat

Tanca tot el dia: 23 de maig, el 25 i 26 de desembre i 1 de gener. Tanca les tardes del: 6 de gener, Dijous Sant, Divendres Sant i
Dilluns de Pasqua: CONSULTAR: dies amb horaris especials i els horaris de les misses a : http://www.poblet.cat/

MONESTIR DE SANTES CREUS
Tel. informació i reserves: +34 977 63 83 29 - E-mail: reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Hivern (de l’1 d’octubre al 31 de maig)

De les 10.00 h. a les 17.00 h.

Estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre)

De les 10.00 h. a 18.30 h.

PREUS
Entrada normal: 6,00 €
Entrada reduïda: 4,00€ . Persones de 65 anys o més (Pensionistes, Titulars del Carnet
Jove, Estudiants amb carnet internacional, Titulars del carnet de família nombrosa o
monoparental, Grups no turístics de 10 persones o més amb reserva prèvia).
Suplement visita guiada 3€
Gratuïta• Menors de 16 anys. Persones aturades, degudament acreditades. Membres
acreditats/des de l'ICOM (International Council of Museums) o de l'ICOMOS
(International Council of Monuments). Membres acreditats/des de l'Associació de
Museòlegs de Catalunya. Guies de turisme professionals, degudament acreditats/des.
Docents d'ensenyament reglat en exercici de la seva feina, acreditats/des per la direcció
del centre educatiu. Professionals de premsa acreditats/des que, en l'exercici de la seva
feina, hagin comunicat per escrit prèviament la seva visita. Persones amb certificat de
discapacitat. La persona acompanyant tindrà també tarifa gratuïta si la targeta
acreditativa de la discapacitat específica que la persona en necessita els serveis.
Famílies d'acollida degudament acreditades. Grups d'estudiants (alumnat del sistema
educatiu de règim general: educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i
educació especial amb professorat, que hagin fet reserva prèvia).
** Entrada gratuïta l'últim dimarts de cada mes de l'1 d'octubre al 30 de juny.
** Els grups que contractin l'entrada a través d'empreses d'intermediació turística o
similar gaudiran d'un descompte del 25% sobre la tarifa aplicable. El/la guia o
acompanyant autoritzat/da del grup estarà exempt/a de pagar l'entrada.

Audiovisual “El món del Cister” cada quart d’hora a partir de les 10’15h. Última sessió una hora abans de tancar. Inclòs en el preu de
l’entrada. *Horari misses. Diumenges a les 12’30h. *Tanca tot el dia: els dilluns no festius i els dies 25 i 26 de desembre; i el dia 1 i 6
de gener.

MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES
Monestir: Tel.973 33 02 66 Fax.973 33 04 91 - Oficina Comarcal de Turisme de l’Urgell: Tel. 973 50 07 07 www.monestirvallbona.cat
E-mail: vallbona@monestirvallbona.cat

Hivern (de l’1 de novembre al 29 de febrer)
De dimarts a dissabte:
10.30, 11,30, 12.30 i 13.30 h. / 16.00 i 17.00 h.
Diumenge i festius de precepte:
10.00, 10.45 i 11.30 h. / 16.00 i 17.00 h.

Estiu (de l’1 de març al 31 d’octubre)
De dimarts a dissabte: 10.30, 11.30, 12,30 i13.30 h.
/ 16.00, 17,00 i 18.00 h.
Diumenge i festius de precepte:
10.00,10.45 i 11.30 h / 16.00, 17.00 i 18.00 h.
DILLUNS NO FESTIUS, TANCAT

PREUS
Entrada normal: 7,00€
Entrada reduïda: 5,00€ jubilats, estudiants amb carnet, famílies nombroses i grups de +
25 persones. Nens de 9 a 15 anys.
Entrada reduïda: 2,00€ (col·legis i instituts)
Nens fins a 8 anys gratuït.
** TOTES LES VISITES SON GUIADES, EN CATALÀ O CASTELLÀ.
Existeix la possibilitat de concertar visites per a grups a partir de 25 persones fóra dels dies
esmentats; per a fer-ho contacteu amb el 973 330 266.
CONSULTAR HORARIS: http://www.monestirvallbona.cat

* Tanca tot el dia: 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener. Tanca la tarda del: Divendres Sant

ENTRADA CONJUNTA ALS TRES MONESTIRS

15,00€ per persona

