
Casa Museu Verdaguer ·

Carrer Major 7
08519 Folgueroles 
T. 938 122 157
info@verdaguer.cat 

col·labora:

Visites i rutes guiades per a descobrir el poeta i el territori. 
La Casa Museu és el punt de partida per conèixer Folgueroles, 
Vic, la Gleva i l'espectacular paisatge de les Guilleries.

Visita guiada

45 minuts / 3€ general / 2,5€ jubilats
90 minuts /  5€ per persona

Visita guiada a la Casa Museu.
Recital poètic a la plaça.
Coca del mossèn i llonganissa.
2 hores /  7€ per persona*

Visita comentada a la Casa Museu.
Del centre vila al pla de la Damunt.

INFANTESA 
Verdaguer a Folgueroles

2 hores i mitja / 6€ per persona*

Visita a un dels santuaris més 
bonics  del barroc català.
Visita a la cambra del poeta.

DRAMA 
Verdaguer a La Gleva

1 hora i mitja / 7€ per persona*

Recorregut guiat pel centre ciutat.
Entrada al Museu Episcopal i al 
balcó de l’Ajuntament. 

FORMACIÓ 
Verdaguer a la ciutat de Vic

1 hora i mitja / 6€ per persona*

Folgueroles

Visita’ns!

Rutes Verdaguer

Casa Museu, poesia a
la plaça i esmorzar

D’INFANTESA
CASA

AL TERRITORI
OBERTA

Visita guiada a la Casa Museu.
Visita guiada al monestir benedictí.
Dinar al restaurant l’Abat Acfred.
Tot el dia /  23-28€ persona. Dinar inclòs*

Casa Museu i Sant Pere
de Casserres

Els tres itineraris organitzats en dos 
dies. Llibre obsequi: Verdaguer 
la mirada poètica a la terra

TOT VERDAGUER
Folgueroles, Vic i La Gleva

2 dies / 20€  per persona*

Visita comentada a la Casa Museu.
Joc de descoberta pel poble.

Casa Museu i 
joc de pistes!

Gratuït menors de 12 anys
2 hores /  4€ per persona*
Gratuït menors de 6 anys

+ info a www.verdaguer.cat 

INFORMACIÓ I RESERVES a info@verdaguer.cat  i al tel. 938122157 
HORARIS. De dimarts a diumenge 10 a 14 (darrera admissió 13:30h). Dimarts de 17 a 19h 

*Imprescindible reserva prèvia
@�verdaguer

Casa Museu
Verdaguer 

Guia de rutes i visites
per a grups i agències 


