PASSEJADA
Palamós i l’Empordanet
15, 16 i 17 de setembre de 2016
Tindrem l’oportunitat de visitar el claustre del Mas del
Vent, un conjunt arquitectònic historicista neoromànic
reconstruït en una finca privada de Palamós, així com el
recentment restaurat monestir benedictí de Sant Miquel
de Cruïlles. Passejarem pel poble medieval de Monells i
finalitzarem amb la visita a la casa indiana Villa Luz de
Corçà.

ITINERARI

GRUPS I HORARIS

8h: Trobada a la plaça d’Espanya i desplaçament amb
autocar privat cap a Palamós.

3 GRUPS
1r grup: dijous 15 de setembre, de 8 h a 20 h
2n grup: divendres 16 de setembre, de 8 h a 20 h
3r grup: dissabte 17 de setembre, de 8 h a 20 h

Començarem la passejada amb la visita exclusiva al
claustre del Mas del Vent. Conjunt arquitectònic neoromànic, datat de principis del segle XX, que es troba
dins d’una finca propietat de la família Engelhorn. De
procedència incerta, el 1958 es va vendre a la família
Engelhorn, que el transportà a la seva ubicació actual.
Els arcs es van muntar mitjançant un procediment fidel
a la tècnica usada al segle XII.
A continuació, ens traslladarem fins a Cruïlles on tindrem l’oportunitat de visitar el monestir benedictí de
Sant Miquel, declarat bé cultural d’interès nacional i
tancat habitualment al públic. Data de la primera meitat del segle XI. Des de l’any 2008 fins a l’actualitat s’hi
han realitzat diversos processos de conservació i restauració.
A l’interior podrem veure fragments de pintures murals
així com una gran pila baptismal feta d’una sola peça.
Al Museu d’Art de Girona es guarden diversos elements
mobiliaris procedents d’aquest monestir.
Ens desplaçarem fins al poble medieval de Monells,
construït al voltant d’un antic castell, del qual només es
conserven les muralles.
Dinar inclòs a Monells.
Finalitzarem la sortida amb la visita a la casa indiana
Villa Luz a Corçà, testimoni de l’aventura cubana del
segle XIX. Trobarem l’estil colonial reflectit a les seves
estances i també al jardí.
20h: Arribada a Barcelona

CONDICIONS GENERALS
Preu Amics: 65 €
Preu no Amics: 85 €
El preu inclou
· Desplaçament amb autocar privat
· Acompanyant durant tot el recorregut
· Dinar a Monells
· Visites guiades i entrades als llocs indicats
· Dossier de documentació

INSCRIPCIONS
1. Feu la reserva i tingueu la confirmació
2. A. Si tenim les vostres dades bancàries, autoritzeu
els Amics del Museu Nacional a cobrar el rebut corresponent.
B. Efectueu el pagament en el termini d’una setmana (si no, la reserva queda sense efecte):
- Transferència bancària al número de compte IBAN
ES05 2100 0974 8902 0007 5498 de “CaixaBank”,
indicant sempre nom, cognoms i “Palamós”
- Efectiu o targeta al taulell del vestíbul del museu
3. No es reemborsaran els diners de les cancel·lacions
fetes tres dies abans de l’activitat

PUNT DE TROBADA
Plaça d’Espanya (torre esquerra)

