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Descoberta de Beget
Afegir al meu cistell
Descripció
Entre espantabruixes, carlines i ferradures, Sant Cistòfol de Beget.
Activité
Beget ha mantingut el seu caràcter tradicional i màgic. Hi trobem elements de les viles de
muntanya i la seva espectacular església romànica, que conserva un retaule realment
excepcional. Veniu a descobrir aquesta petita joia situada entre la Garrotxa i el Ripollès.

Commune:
Camprodon

Tema:
Patrimoni religiós i funerari

Type activité:
Visites descobèrta, Visites lliures
Autre activité:
Visita lliure (accessibilitat dels capelles, esglésies i monuments sense garantia)
Informació complementària:
Visita lliure de l'església adquirint el tiquet d'entrada

Tipus de públic:
Adult, Família, Grup Adult
Informació pràctica

Cliqueu sobre les pestanyes al dessota per obtenir la informació
corresponent
Informació general
Durada de l'activitat: 1:30-2:00

Idioma:
Francès, Català
Reserva prèvia:
OUI
País d'Art i d'Història : T. 00 33 (0)6 77 58 03 49
Adreça electrònica:
Informació
Informació complementària:
Grups i demandes particulars : veure amb el servei
Amb un guia o un animador
Activitat: Payante

Punt de trobada:
A l’aparcament de l'entrada del poble

Service d'Animation de l'Architecture et
du Patrimoine-Visite-découverte
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 € étudiants, demandeurs d’emploi et moins de 18 ans
Gratuit : - de 12 ans. Lors de la visite, ils sont sous la responsabilité de leurs parents.

LA CARTE PASS « DECOUVRIR LE PAYS / EXPLORAR EL PAIS » est gratuite ! Elle permet d’obtenir une
tarification dégressive, la troisième visite est gratuite!
Comment fonctionne-t-elle ? Valable au choix pour toutes les visites découvertes.
Comment l’obtenir ? La demander au guide-conférencier lors de votre première visite-découverte.
Quels autres avantages ? Le tarif réduit sera appliqué aux visites guidées des sites partenaires de la Ronde des
visites et aux visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Tet.

Dates i horaris

Langue(s) :

Dimarts 17 Agost 2021 - 11 h 00

Langue(s) :

Dissabte 3 Abril 2021 - 12 h 00

Langue(s) :

Dissabte 9 Octubre 2021 - 16 h 00

En autonomia
Activitat:
Gratuite
Material de suport per a la visita:
non

Localització
Adreça:

Beget
17867 CAMPRODON Girona
Espanya

