
PACKS TURÍSTICS CERVERA PASSIÓ 2017 
 

PACK TURÍSTIC DIUMENGE I DISSABTE DE PASSIÓ 
 

Dies de visita: 19 i 26 de març i 2, 8 i 22 d’abril 

Visita d’1h 30min de durada. 

 

Hora de trobada diumenges: 16.15h 

Hora de sortida: 16.30 h 

Punt de trobada diumenge:  

Passeig del davant del Gran Teatre de la Passió 

 

Hora recollida acreditacions dissabte: 10.00 h  

Hora de sortida: 10.30 h 

Punt de trobada dissabte: 

Recollida acreditacions a les taquilles del Teatre. 

 

RUTA : DESCOBREIX LA UNIVERSITAT I EL CASC ANTIC  

Inici de la visita al Mirador de la Pèrgola on hi ha una explicació dels orígens de Cervera i muralla. Es visita els 

exteriors de la Universitat, que es tracta d'un edifici tancat, estructurat al voltant de tres patis interiors. La 

façana principal és d’estil barroc. Sobre la portalada s’alça la figura de la Immaculada Concepció, patrona de la 

institució. Seguidament s’inicia un recorregut per el casc antic de la ciutat i finalment es retorna al punt d’inici.  

 

 

PACK TURÍSTIC DE DIVENDRES DE PASSIÓ 
 

Dia de visita: 14 d’abril  

Visita d’1h 30 m. de durada. 

 

Hora recollida acreditacions divendres: 10.00 h  

Hora de sortida: 10.30 h 

Punt de trobada divendres: 

Recollida acreditacions a les taquilles del Teatre. 

 

RUTA: MERCAT DE LA PASSIÓ I MARC MÀRQUEZ o MERCAT DE PASSIÓ I CAMPANAR 

 

S’acompanyaran als visitants al Museu Comarcal on es repartiran en funció de la visita que prèviament hauran 

escollit: visitar l’exposició Marc Màrquez del Museu Comarcal o visitar el Campanar de Cervera, dependent del 

seu interès personal. En acabar la visita el guia els acompanyarà fins al Passeig Jaume Balmes que bordeja el 

Gran Teatre de la Passió i es realitzarà una explicació sobre l’origen i la història de la Passió de Cervera. Es 

visitarà el Mercat de la Passió de Cervera amb explicacions de l’origen i història del mercat setmanal de 

divendres i la seva introducció a la ciutat.  


