gimcanes i rutes familiars

participar: en família

Oficis enrajolats
Hi ha unes rajoles que serveixen per construir. Unes que serveixen per
decorar… i unes que també serveixen per explicar, indicar o representar
un ofici.
La ciutat de Barcelona en plena esplendor medieval i moderna fou
un gran focus pels mestres artesans atrets per les possibilitats que la
ciutat els oferia. Avui en dia ja en queden ben pocs d’aquests oficis però
encara en conservem l’essència en les seves rajoles, que ens expliquen
que un dia, aquests artesans van existir.
Us convidem a descobrir per Ciutat Vella les rajoles dels oficis que es
feien a la zona, i com s’han adaptat als nostres temps. Mentrestant
pensarem quina feina ens agradaria fer de grans i la dibuixarem a la
nostra pròpia rajola que ens emportarem a casa en acabar.

participar: en família

Romans juganers
La ciutat de Barcino torna a bullir com ho feia fa 2000 anys.
Veniu en família a viatjar en el temps fins a convertir-nos en joves
romans. Ens vestirem per a l’ocasió i sortirem al carrer a descobrir
les particularitats de la ciutat romana que avui en dia encara resten
latents entre nosaltres.
Coneixerem com vivien els joves romans de la ciutat, els seus
costums, les seves cases i sobretot els seus jocs que anirem posant
en pràctica al llarg de la passejada... D’aquesta manera descobrirem
que molts dels jocs que els antics romans es van inventar tenen una
gran similitud als que avui en dia tenim.
Veniu amb nosaltres a passar una bona estona tot jugant a ser
romans de Barcino!

rutes familiars
tarifes i condicions
tarifes

-1 guia (activitat de 2 hores, fins a 20 persones): 200€
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por)
-Accés a museus, transports, àpats: consultar disponibilitat
* Els imports inclouen l’IVA (21%), els materials necessaris i l’assegurança de RC.

condicions
-No s’accepten menors d’edat sense els adults responsables.
-Pagament fraccionat: 50% en confirmar (fins a 15 dies abans) i 50% al final del mes.
-Confirmació amb menys de 15 dies: 100% per avançat.
-Acceptem pagaments mitjançant transferència, targeta bancària, paypal o efectiu.
-En cas de pluja es podrà fer igualment, ajornar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament

