ESCAPADA CAP DE SETMANA - CERVERA PASSIÓ 2019
DISSABTE:
- Pack turístic de visita a la Universitat i el casc
antic de Cervera.
- Dinar.
- REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ DE CERVERA
(16 a 20 hores).
- Sopar.
- Allotjament per dormir.
DIUMENGE:
- Esmorzar.
- Visita a la Casa Museu Duran i Sanpere.
- Visita a l’exposició Márquez.
PACK TURÍSITC VISITA UNIVERSITAT I CASC ANTIC
Visita guiada d’1h 30min de durada.
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.

CASA MUSEU DURAN I SANPERE I EXPOSICIÓ MÁRQUEZ
Visita lliure per l’habitatge i per l’exposició Márquez.
La Casa Duran i Sanpere de Cervera és un bon exemple de llar burgesa
catalana de finals del segle XIX. Creuar el llindar, passejar per les sales,
observar la distribució i gaudir dels objectes que la vesteixen dóna
molta informació sobre l’època, especialment sobre la decoració
d’interiors i la producció d’objectes de consum, però a més permet
entendre aspectes de la vida quotidiana dels seus habitants.
“I’m 93” és una exposició dedicada al pilots cerverins Marc Márquez, actual
campió del món de Moto GP i Àlex Márquez, actual campió de Moto3. En
el primer àmbit es presenta l’espai dedicat a l’Àlex Márquez, on hi podem
trobar les motos campiones del Campionat d’Espanya de velocitat i del
Mundial de Moto3. El visitant anirà coneixent des dels inicis i el debut al
món de la velocitat, el seu pas per 125 i l’evolució cap a Moto2, amb la
primera posició aconseguida el 2012. El darrer espai del circuit es dedica al
seu salt a MotoGP, amb els increïbles resultats aconseguits fins el moment.

