GRUPS PETITS - VISITA AL DOR MUSEUM
No hi ha un mínim de persones per concertar el servei de visita guiada.
Grups de fins a 20 persones visitants. Les visites es fan amb un sol grup x guia.

A – Visita Combinada: DOR Museum i Espai Quim Hereu (2h)
Visita combinada per descobrir la col·lecció permanent del museu i l’univers
estrambòtic de l’artista Quim Hereu.
PREU: 120€ (servei de guia) + preu entrada reduïda (15€).
HORARI: entre 10.30h a 12.30h i a la tarda a les 15.30h.
Si el grup es vol quedar a dinar al restaurant del museu
l’horari de la visita ha de ser en funció de la reserva al
DOR Restaurant. Amb reserva a les 13h, la visita
comença a les 10.30h i amb reserva a les 15h, la visita
comença a les 12h.

B- Col·lecció Permanent + Temporals (2h)
Col·lecció de joieria, gemmologia i argenteria del S.XX
+ Exposicions temporals d’art.
PREU: 120€ (servei de guia) + preu entrada reduïda (10€)
HORARI: 10.30h / 12.30h / i tarda 15h -15.30h.

C- VISITA A L’ESPAI QUIM HEREU (1h)
Descobreix el manifest visual de l’Estrambotisme.
La visita es fa amb tot el grup amb 1 guia.
PREU: 80€ (inclou 1 guia) + entrada reduïda (5€)
HORARI: a escollir a partir de les 10.30h fins les 13h.
D- VISITA EXCLUSIVA AMB L’ARTISTA (1h)
L’espai es tanca en exclusiva per al grup. Visita comentada amb l’artista.
PREU: 150€ (preu fix fins a 10 persones) +15€ x persona extra.
Horari a concertar segons disponibilitat d’en Quim Hereu de dimecres a
diumenge matins entre les 10.30h i les 12.30h o tarda entre les 14h i les 17h.

Reserves a : grups@dormuseum.com / t +34 872 201 442 /www.dormuseum.com
DOR MUSEUM La Fortalesa de Sant Julià de Ramis.
Muntanya de Sants Metges Carrer Major, s/n - 17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

