
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Segurament molts coneixem la magní

Tarragona, però

ara us ho proposem.
 

Gràcies a la ine

l’Arquebisbat de Tarragona,

aquesta visita especial i exclusiva

Més que pels llocs que visitarem,

Ens acompanyaran; 
 

• Mons. Jaume PUJOL i BALCELLS
metropolità de Tarragona i Primat

• Mossèn Josep Manel 
secretari particular de l’Arquebisbe.

• Directora del Centre EL Seminari, Sra. 

JIMENEZ BUEDO.  

• Directora del Museu Diocesà, Sra. 

• Director del Museu Bíblic
 

 
 

 

 

DIA 

Lloc de sortida i arribada
Autocar privat per al nostre grup  * Totes les visites i les entrades necessàries * Dinar en 

restaurant recomanat

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres.

gurament molts coneixem la magnífica ciutat de 

però mai l’hem visitat com 

ara us ho proposem. 

estimable col·laboració de 

, us podem presentar 

exclusiva. 

que pels llocs que visitarem, que també,  el que dóna valor afegit és qui ens 

acompanyarà en aquestes visites:
 

PALAU ARQUEBISBAL 
– CENTRE 

TARRACONENSE EL 
SEMINARI – 

CATEDRAL – MUSEU 
DIOCESÀ – EXTERIOR 

ANFITEATRE – 
NECRÒPOLIS 

PALEOCRISTIANA I 
MUSEU. 

 

Jaume PUJOL i BALCELLS. Arquebisbe 

metropolità de Tarragona i Primat 

Josep Manel GONZÁLEZ, diaca i 

secretari particular de l’Arquebisbe. 

Directora del Centre EL Seminari, Sra. Marisa 

Directora del Museu Diocesà, Sra. Sofía MATA DE LA CRUZ. 

Bíblic Tarraconense, arqueòleg, Dr. Andreu MUÑOZ MELGAR

DIA 22 DE FEBRER, dilluns – 9h. 
Preu – 98€  

sortida i arribada: Davant de CETRES. Muntaner 411
per al nostre grup  * Totes les visites i les entrades necessàries * Dinar en 

recomanat * Acompanyament i assessorament permanent de Cetres*
 

sempre per raons alienes a Cetres.. El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries.

 

na valor afegit és qui ens 

aquestes visites: 

MUÑOZ MELGAR. 

 

de CETRES. Muntaner 411  
per al nostre grup  * Totes les visites i les entrades necessàries * Dinar en 

* Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 

epenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries. 


