
Itinerari: 

 Les defenses: Muralleta i Mur Vell 

 Pretori i castell del Rei 

 Call Jueu (Plaça dels Àngels) 

 Urbanisme de la ciutat i casals gòtics 

 Pla de la Seu: Catedral 

 Hospital Vell de Sta. Tecla 

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

 

Bisbes, senyors o menestrals? Petites històries de la Tarragona medieval 

Endinsa’t en un món de catedrals i reviu el poder dels arquebisbes i les tensions amb els senyors comtals. Passeja pels car-

rers del nucli antic, molts dels quals encara conserven la nomenclatura gremial d’època gòtica. Et convidem a conèixer al-

gunes petites històries de la Tarragona medieval. 

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

Preu de la visita: (mínim 10 pax) 

8 €  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: contacta amb nosaltres 



 

La Catedral de Tarragona 

La recuperació de la seu metropolitana de Tarragona es plasma amb la construcció de la seva magnífica catedral, una basíli-

ca de transició del romànic al gòtic, l'imponent claustre i les dependències canonicals. Una experiència de silencis, devoció, 

fe, esforç, història i art al cor de la ciutat actual. 

Itinerari: 

 Façana principal, porta de l’Evangeli i porta 

de l’Epístola. Transició del romànic al gòtic. 

 Catedral de Sta. Maria 

 Claustre, canònica i museu Diocesà 

 Porta de l’Epifania 

 Capelles medievals, renaixentistes, barroques 

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

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

Preu de la visita: (mínim 10 pax) 

10 €  adults 

9 €  sènior (+65 anys) 

5 € (7 - 16 anys) 

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

 

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

El preu inclou l’entrada a la Catedral 



 

La Catedral de Tarragona: del cel a la terra 

La recuperació de la seu metropolitana de Tarragona es plasma amb la construcció de la seva magnífica catedral, una basíli-

ca de transició del romànic al gòtic, ubicada al damunt de les restes de l’antic recinte de culte romà. Una experiència de 

silencis, devoció, fe, esforç, història i art al cor de la ciutat actual per gaudir-la i veure-la des del cel. 

Itinerari: 

 Façana principal. Del romànic al gòtic 

 Catedral de Sta. Maria, claustre i museu 

 Pujada al campanar 

 Restes del tèmenos romà 

Recomanacions: visita no indicada a persones amb dificultats 

respiratòries, cardíaques, de mobilitat o vertigen. (L’accés al 

campanar consta de 150 escales) 

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

Durada aproximada de la visita: entre 3 i 3,15h.  

Preu de la visita:  

Grup de 2 pax: 90 €  

Grup de 4 pax: 120 €  

Grup de 6 a 15 pax: 20 € x persona  

 

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

Grup màxim permès de 15 persones. El preu inclou l’entrada a la Cate-

dral 


