
 
 

 
 

Vine al MNAT
en família!

Podeu consultar totes aquestes 
propostes al nostre web www.mnat.cat
 
O contactar amb nosaltres a: 
mnat@gencat.cat / 977 25 15 15
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Veniu a fer un viatge 
al món romà 

a través de divertides propostes
per gaudir en família

@mnattgn  #MNAT



• ACTIVITATS el 1r dissabte de mes 
 a les 17 h, al Tinglado 4
 (Moll de Costa, Port de Tarragona)

• CLOENDA el diumenge 6 de març a 
 les 12 h a la Vil·la romana dels Munts 
 (Passeig del Fortí s/n, Altafulla)

Quan?

La Sabina i en Quintus t’explicaran un munt d’històries dels 
seus deus i herois preferits i de les seves aventures.

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Superherois romans?
Dissabte 5 de febrer a les 17 h

Vine a la domus d’aquest parell de germans i comparteix 
amb ells una tarda de jocs. Has jugat mai a les tabes o al 
dvplvm molendinvm? Ells te n’ensenyaran!

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Vols jugar amb 
la Sabina i el Quintus?

Dissabte 8 de gener a les 17 h

Com dormien, on menjaven, tenien lavabos? La Sabina i en 
Quintus us mostraran com era la seva casa. 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Coneixes la domus de 
la Sabina i en Quintus? 

Dissabte 5 de març a les 17 h

Diumenge 6 de març a les 12:00h

Sortiu de Tàrraco i veniu a una residència vora el mar, lluny 
del soroll de la ciutat. Els propietaris de la vil·la us rebran 
encantats i us mostraran com és la seva residència.

Lloc: Vil·la romana dels Munts 
(Passeig del Fortí s/n, Altafulla)

Anem a la villa!

Visita teatralitzada a la 
Vil·la romana dels Munts (Altafulla)

Activitats recomanades 
per a famílies amb infants fins a 12 anys.

Reserva d’entrades: https://www.mnat.cat/activitats/

Preu: 4 € per persona i activitat. Menors de 3 anys, gratuït
Més informació: 
www.mnat.cat / 977 25 15 15 / 977 74 74 85


