
 

Tarraco romana, Scipionum Opus 

Descobreix l’esplendor d’una antiga capital imperial romana, la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. Amb un conjunt 

monumental declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, destaca el seu gran complex provincial, un dels 

més grans i més ben conservats de tot l’Imperi romà. Vols viatjar amb nosaltres als segles I-II dC? 

Informació i reserves:  659 11 10 81 / contacte@iberapt.com  / www.iberapt.com 

Itinerari: 

 Maqueta de la ciutat de Tarraco 

 Muralles i passeig arqueològic 

 Recinte de Culte i Plaça de Representació 

 Pretori - Circ 

 

Es recomana portar calçat còmode. El preu inclou les en-

trades als monuments. 

Durada aproximada de la visita: entre 2 i 2,30h.  

Preu de la visita: (mínim 10 pax) 

9 €  adults 

8 €  sènior (+65 anys) 

4 € (9 - 16 anys) 

Grup de 2 pax: 60 €  /  Grup de 3 a 10 pax: 100 €   

 

Punt de trobada: c/ Nou del Patriarca, 3 baixos Tarragona 

Punt de sortida: Portal del Roser. 



 

Els grans espectacles a l’antiga Tarraco 

A l’antiga capital imperial romana, la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, destacaven els seus grans edificis d’especta-

cles: el circ i l’amfiteatre. Com eren aquests edificis? Qui els va construir? Endinsa’t en el món del joc, els seus protagonis-

tes, les apostes, les factios, ... Vols viatjar amb nosaltres als segles I-II dC? Alea iacta est!! 

Informació i reserves:  659 11 10 81 / contacte@iberapt.com  / www.iberapt.com 

Itinerari: 

 Maqueta de la ciutat de Tarraco 

 Pretori 

 Circ 

 Amfiteatre 

 

Es recomana portar calçat còmode. El preu inclou les en-

trades als monuments. 

Durada aproximada de la visita: entre 2 i 2,30h.  

Preu de la visita: (mínim 10 pax) 

9 €  adults 

8 €  sènior (+65 anys) 

4 € (9 - 16 anys) 

Grup de 2 pax: 60 €  /  Grup de 3 a 10 pax: 100 €   

 

Punt de trobada: c/ Nou del Patriarca, 3 baixos Tarragona 

Punt de sortida: Portal del Roser. 



 

El cor social i comercial de Tarraco: el fòrum de la colònia  

A la part baixa de la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco hi trobem el centre administratiu i comercial de la ciutat, una 

successió de places adjacents presidides per temples i una gran basílica jurídica, amb restes de tabernae i el gran teatre de 

la ciutat. Viatja amb nosaltres al cor comercial de la Tarraco de finals del segle I... 

Informació i reserves:  659 11 10 81 / contacte@iberapt.com  / www.iberapt.com 

Itinerari: 

 Maqueta de la ciutat de Tarraco 

 Fòrum de la colònia 

 Basílica jurídica 

 Restes del teatre romà 

 Els horrea portuaris 

Es recomana portar calçat còmode. El preu inclou les en-

trades als monuments. 

Durada aproximada de la visita: entre 2 i 2,30h.  

Preu de la visita: (mínim 10 pax) 

9 €  adults 

8 €  sènior (+65 anys) 

4 € (9 - 16 anys) 

Grup de 2 pax: 60 €  /  Grup de 3 a 10 pax: 100 €   

 

Punt de trobada: c/ Nou del Patriarca, 3 baixos Tarragona 

Punt de sortida:  



 

Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco 

Descobreix l’esplendor d’una antiga capital imperial romana, la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco:  les muralles més 

antigues de la Península, el seu gran complex provincial, un dels més grans i més ben conservats de tot l’Imperi romà, o els 

grans edificis d’espectacles. Vols viatjar amb nosaltres als segles I-II dC? La visita més completa a la Tarraco romana. 

Informació i reserves:  659 11 10 81 / contacte@iberapt.com  / www.iberapt.com 

Itinerari: 

 Maqueta de la ciutat de Tarraco 

 Muralles i passeig arqueològic 

 Recinte de Culte i Plaça de Representació 

 Pretori - Circ 

 Amfiteatre 

 Fòrum de la colònia 

 

El preu inclou les entrades als monuments. 

Durada aproximada de la visita: unes 4h aprox.  

Preu de la visita: (mínim 10 pax) 

12 €  adults 

10 €  sènior (+65 anys) 

5 € (9 - 16 anys) 

Grup de 2 pax: 80 €  /  Grup de 3 a 10 pax: 120 €   

 

Punt de trobada: c/ Nou del Patriarca, 3 baixos Tarragona 

Punt de sortida: Portal del Roser. 


