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Tastets de Priorat és una proposta de
descoberta de tres espais d’interès molt
pròxims entre si i a la vegada molt diferents.
Una visita apta per a tots els públics, ideal
per a fer en família, amb una entrada
conjunta i tarifa reduïda que podreu adquirir
en cadascun dels centres.

Tastets de 					
				 Priorat

www.turismepriorat.org

Bellmunt del Priorat > Falset
5,7 Km. / 8 min.
Falset > Marçà
3 Km. / 5 min.
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Museu de les mines · Bellmunt
De l’1 de setembre al 30 de juny:

· De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. i de 16:30 a 18:30 h.
· Diumenges i festius d’11 a 14 h.

· Entre setmana cal consultar horaris i concertar visita.
· Dissabtes d’11 a 13 h. i de 16 a 18 h. (A la tarda la
visita guiada a la mina és a les 16:30 h.)
· Diumenges i festius d’11 a 13 h.

Centre de la Tortuga · Marçà

De l’1 de juliol al 31 d’agost:

De Setmana Santa al 30 de juny i del 12 de setembre
fins al 12 d’octubre:

· De dilluns a dissabte d’11 a 13 h. i de 17 a 19 h.
· Diumenges i festius d’11 a 13 h.

· Dissabtes d’11 a 13h. i de 16:30 a 19h.
· Diumenges d’11 a 13h.

Tancat del 24 de desembre al 15 de gener

Castell del Vi · Falset

Consuteu horaris especials de ponts i Setmana Santa

De l’1 de juliol a l’11 de setembre (dilluns tancat):
· De dimarts a dissabte d’11 a 13h. i de 17:30 a 20h.
· Diumenges i festius d’11 a 13:30h. i de 17:30 a 20h.
Possibilitat entre setmana de visites concertades

Ajuntament de Marçà

Ajuntament de
Bellmunt del Priorat

Museu de les Mines de
Bellmunt del Priorat

Castell del Vi de Falset

Un espai expositiu dedicat a la comarca del Priorat i als seus vins
En una ubicació excepcional, al sostre de la vila de Falset i dins una fortalesa medieval, el

Experimenta un viatge subterrani

Castell dels Comtes Prades, hi trobem aquest nou centre interpretatiu.
Us convidem a fer un recorregut per la història i la cultura del vi del Priorat d’una manera
interactiva i entretinguda, totalment allunyada de les propostes més clàssiques. Audiovisuals,
pantalles tàctils, esferes de les aromes, música... Un espai per gaudir amb tots els sentits.
Contacte:
· Bonaventura Pascó, s/n
· Tel.: 977 831 023

El Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat permet endinsar-se

Centre
de la Tortuga
i Parc de les
Olors de Marçà
Immersió a la natura

El Centre d’interpretació i reproducció de la tortuga mediterrània
i Parc de les Olors de Marçà és un magnífic espai natural en el qual
podreu observar la recuperació d’exemplars de tortuga mediterrània i al
mateix temps penetrareu en un món olfactiu de plantes aromàtiques,
culinàries i medicinals.
Un passadís central ple de vegetació autòctona i plantes permet la
visita al Centre i l’observació dels exemplars de tortuga dins dels seus
recintes. Data obertura 21 d’abril de 2011.
Contacte:
· Mas de l’Escultor (Turó de la Miloquera)
· Tel.: 670 640 883 / 977 17 80 00

en una visita guiada a l’interior de la mina Eugènia,la que va ser la
mina de plom més important de Catalunya.
A les antigues instal·lacions a peu de mina, on es processava el mineral per a
l’obtenció dels lingots de plom, hi trobem una moderna exposició, amb diferents
propostes audiovisuals, sobre la història i la importància de la mineria al Priorat.
Contacte:
· Carretera de la Mina, s/n. Tel.: 977 830 578 / 626 384 706
· museu@minesbellmunt.cat
· www.minesbellmunt.cat

