ESTIU 2021

Descobreix
EL NOSTRE PATRIMONI!

De l’1 de juliol al 12 de setembre de 2021

CENTRE DE VISITANTS
DE L’HOSPITAL
DEL COLL DE BALAGUER

5. MOLÍ DE L’OLI de Vandellòs 8. Primera línia de defensa,
les fortiﬁcacions de la Guerra
i MASIA DE CASTELLÓ

Pl. del Pou
L’Hospitalet de l’Infant

SORTIDA Molí de Vandellòs, ctra.

Visita per a tots els públics

HORARI Dimecres, dijous, diven-

dres, dissabte i diumenge
> 19.30h
DURADA 60 min.
IDIOMA Cat / Cast / En / Fr
PREU 3€ adults / 1€ -12 anys
i menors de 4 anys gratuït

Hospitalet-Móra s/n, Vandellòs
TRANSPORT Vehicle propi
HORARI Dissabte > 17.30h
DURADA 180 min. ACCESSIBILITAT Fàcil
IDIOMA Cat / Cast
PREU 5€ adults / 2€ -12 anys
i menors de 4 anys gratuït

Visita guiada al centre d’interpretació
de l’oli de Vandellòs, i tot seguit visita i
tallers al poble de Castelló.

Visita guiada per a famílies
Adreçada especialment a infants

HORARI Dijous, divendres

i dissabte > 17.30h
DURADA 90 min. IDIOMA Cat / Cast
PREU 3€ adults / 1€ -12 anys
i menors de 4 anys gratuït

Visita guiada per a grups familiars.
Pares i fills jugant d’una forma divertida
i amb explicacions adaptades a l’edat
dels nens i nenes. Recomanat per a
nens i nenes entre 6 i 12 anys.

3. VISITA NOCTURNA
Visita per a adults

HORARI Dissabte > 21.30h
DURADA 120 min.
IDIOMA Cat / Cast / En / Fr
PREU VISITA TAST DE VINS 10€ adults

Visita guiada al Centre de visitants de
l’Hospital del Coll de Balaguer. Al final
de la visita es du a terme un tast de
vins al pas de ronda de l’Hospital.

4. PETIT MUSEU ESCOLA ÀSTER
ANTONIO BONET
i Poblat Hifrensa

Visita per a tots els públics

SORTIDA Pl. Àster, Poblat Hifrensa
HORARI Divendres > 19.30h
DURADA 60 min. ACCESSIBILITAT Fàcil
IDIOMA Cat / Cast
PREU 3€ adults / 1€ -12 anys

Visita recomanada per a
adults. No apta per a menors
de 10 anys

SORTIDA Casa de la Vila de

l’Hospitalet de l’Infant
TRANSPORT Vehicle propi
HORARI Dissabte, 10 i 24 de juliol;
7 i 21 d’agost > 19.30h i 4 de
setembre > 19h
DURADA 90 min. ACCESSIBILITAT Difícil
IDIOMA Cat / Cast
PREU 3€ adults / 1€ -12 anys
Cal portar calçat adequat, roba
còmoda, gorra i aigua.

Visita guiada per a públic general a
l’Hospital del Coll de Balaguer, fundat
per l’infant Pere d’Aragó l’any 1344.

2. GIMCANA FAMILIAR

Civil al Coll de Balaguer

6. MOLÍ DE L’OLI de Vandellòs

Visita guiada per conèixer la primera
línia de defensa de les fortificacions de
la Guerra Civil al Coll de Balaguer; on
es podrà entrar a les trinxeres, a un
búnquer "Iglú", als refugis per als soldats, i veure un polvorí i un dipòsit
d'aigua de l'època.

Visita per a tots els públics
del 25 de juny al 12 de setembre

HORARI Divendres, dissabte

i diumenge > a les 11.30h
DURADA 90 min. ACCESSIBILITAT Fàcil
IDIOMA Cat / Cast
PREU 3€ adults / 1€ -12 anys
i menors de 4 anys gratuït

Visita guiada al centre d’interpretació
de l’oli de Vandellòs i seguidament
visita a l’actual molí de Vandellòs i
l’Agrobotiga.

Foto Teo Castillo

1. VISITA GUIADA

Visita guiada per a famílies

9. De Caladoques a
Calajuﬆell, un passeig pels

veﬆigis del ferrocarril

De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30h
i de 17 a 20h | Diumenge, de 10 a 14h

Visita recomanada per a
adults. No apta per a menors
de 7 anys

De dimarts a dijous,
visita sota reserva | 977 82 33 28

SORTIDA Casa de la Vila de

Horari del Centre

7. L’HOSPITALET DE L’INFANT

viﬆ des del mar

Visita per a tots els públics

SORTIDA Port Esportiu, Club Nàutic

Hospitalet-Vandellòs
HORARI Diumenge > 10h
DURADA 60 min.
ACCESSIBILITAT Mitjana
IDIOMA Cat / Cast
PREU 10€ adults / 5€ -12 anys

Experiència amb barca per descobrir
la història de la vila i del seu territori
des del mar. Portar protecció solar,
gorra, i seguir les indicacions del
capità de l’embarcació.

l’Hospitalet de l’Infant
TRANSPORT Vehicle propi
HORARI Dissabte, 3, 17 i 31 de
juliol; 14 i 28 d’agost > 19.30h
i 11 de setembre > 19h
DURADA 105 min.
ACCESSIBILITAT Mitjana
IDIOMA Cat / Cast
PREU 3€ adults / 1€ -12 anys
Cal portar calçat adequat, roba
còmoda, gorra i aigua.

Una passejada per a observar el pas
del temps a l’entorn de l’antiga via del
ferrocarril i la transformació del
paissatge natural de l’espai d’interés
natural de la Rojala - el Torn i descobrir les restes de la Guerra Civil.

i menors de 4 anys gratuït

AJUNTAMENT
Regidoria de Cultura i Patrimoni

PLACES LIMITADES A TOTES LES VISITES, CAL RESERVA PRÈVIA:

Més informació i reserves

A l’Oficina de Turisme, per telèfon al 977 823 328 o al web de

www.culturaalabast.cat

D.L. T 681-2021

Visita on es podrà observar una rèplica
d’una aula de l’antiga Escola Àster,
obra de l’arquitecte racionalista Antonio Bonet Castellana i recorregut a peu
pel Poblat HIFRENSA.

