Sant Pau Recinto Art Noveau

Português – Visitas

Sant Pau
Recinto Art Noveau

Os visitantes do Recinto Modernista podem desfrutar
do trabalho mais importante de Lluís Domènech i
Montaner, um dos arquitetos mais significativos da
escola do modernismo catalão, e o resultado de um
dos projetos de reabilitação mais importantes dos
últimos anos. Os visitantes do Recinto Modernista
podem desfrutar do trabalho mais importante de
Lluís Domènech i Montaner, um dos arquitetos mais
significativos da escola do modernismo catalão, e o
resultado de um dos projetos de reabilitação mais
importantes dos últimos anos. Na área de exposição
Sant Salvador podem viajar pela história da medicina
em Barcelona e por uma das instituições médicas
mais antigas na Europa: desde o hospital Santa Cruz,
o primeiro hospital unificado a ser construído no
distrito Raval em 1401, até ao século XXI.
O andar superior do pavilhão observa particularmente
a vida e trabalho de Lluís Domènech i Montaner, com
foco em três aspectos centrais do génio modernista:
o erudito, o arquiteto e o ideólogo. Também existe

disponível uma área de consulta onde os visitantes
podem saber mais sobre a instituição graças a uma
mesa interativa, livros, publicações e documentos
históricos dos Arquivos do Hospital de Santa Cruz e
Sant Pau, que foram digitalizados. O Pavilhão de Sant
Salvador marca o início de uma visita recomendada
das áreas exteriores do Recinto Modernista, na forma
de jardins reproduzindo um modelo de cidade-jardim
de princípios do século XX. Neste passeio pode
desfrutar da beleza exterior do pavilhão, com suas
cúpulas salientes, telhados, fachadas, esculturas
e vitrais. Também pode contemplar o pavilhão Sant
Rafael, com seu interior conservado tal como foi
concebido em princípios do século XX. Aí pode
percorrer os túneis que ligam os diferentes pavilhões
subterrâneos e visitar a área patrimonial mais
representativa do Pavilhão de Administração.
A rota recomendada pode variar conforme a
disponibilidade das diferentes áreas.

Visitas
guiadas

A melhor forma de descobrir em primeira mão os
segredos escondidos no Recinto Modernista de Sant
Pau é fazendo uma visita guiada. Com a ajuda de um
guia experiente, aprenderá muito sobre a história
de Sant Pau, os detalhes de sua construção e sua
importância patrimonial e artística, visitando todas as
áreas mais icônicas do recinto.
A visita dura 1 hora e meia. Dias gratuitos
A rota da visita pode variar conforme a disponibilidade
das diferentes áreas.
As visitas guiadas podem ser reservadas por marcação.

Horário

Horário de abertura
Novembro -março: das 10h até as 16.30h
Abril - outubro: das 10h até as 18.30h
Domingos e feriados: das 10h até as 14.30h
Visitas guiadas
Francês: 10.30 h
Inglês: 11 h
Espanhol: 12 h
Catalão: 12.30 h
Dias de fechamento
1 e 6 de janeiro, 25 de dezembro
Dias gratuitos
12 de fevereiro, 23 de abril, 9 de maio, 24 de setembro,
primeiro domingo de cada mês ( as visitas livres se realizam,
unicamente, nos espaços habituais do circuito artístico).
O recorrido da visita pode variar conforme a disponibilidade
dos espaços.

Tarifas
Tarifa geral
Visita livre: 13 €
Visita guiada: 19 €
Tarifa reduzida
Jovens de 12 até 29 anos, maiores
de 65 anos, pessoas que apresentem
um grau de deficiência física ou
motora menor a 65% ou um grau
de dependência 1 ou 2, titulares da
Targeta Rosa Reduïda
Visita livre: 9,10 €
Visita guiada: 13,3 €
Visita gratuita
Menores de 12 anos (acompanhados
por um adulto), pessoas
desempregadas, titulares da
Targeta Rosa Gratuïta, pessoas que
apresentem um grau de deficiência
física ou motora menor a 65% com
um grau de deficiência igual ou
superior ao 65 % ou que apresentem
um grau 3 de dependência e o seu
acompanhante, docentes acreditados,
membros do ICOM.

Descontos
20% desc: BCN Card, Bus Turístic,
Cartão BCN Cultural, Cartão Usuaris
de la Xarxa de Biblioteques, Club
TR3SC, sócios do Ònimum Cultural,
titulares do cartão RACC Master.
50% desc: Rota do Art Nouveau
Grupos (Máximo 30 pessoas)
Geral: 250 €
Reduzida: 180 €
Informação e reservas:
visites.recinte@santpau.cat
Visitas escolares
Visita livre:
(acompanhada por docentes)
Estudantes menores de 12 anos:
entrada gratuita
Estudantes de 12 a 18 anos: 3 €
Visita guiada (máximo 30 pessoas)
Estudantes menores de 18 anos: 125 €
Estudantes maiores de 18 anos: 140 €
Visitas especializadas: 150 €
Informação e reservas:
escoles.recinte@santpau.cat

Como chegar
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Informação
+34 93 553 78 01
visites.recinte@santpau.cat
Sant Pau Recinto Art Nouveau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
www.santpau.barcelona

Av. Gaudí

Bus
Bus: H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192

10 min.
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Família

