
M O LT  M É S  Q U E  U N A  C I U TAT

VENDA D’ENTRADES A:
WWW.SOLSONAEXPERIENCE.COM

VISITES 
GUIADES
SOLSONA

VISITA
AL QUARTO 
DELS GEGANTS

RECOMANACIONS:

WWW.SOLSONAEXPERIENCE.COM
info@solsonaexperience.com - 663 66 81 84

Pots reservar i comprar les teves entrades a 
www.solsonaexperience.com

Totes les visites sortiran de l’Oficina de 
Turisme del Solsonès.

Podeu trobar més informació sobre 
ampliacions d’oferta de les visites a l’estiu i 
períodes festius al web.

Els menors de 5 anys tan sols han de 
somriure per venir! Entrada gratuïta.

Valoreu les visites a www.finsaviat.cat.

Ideal per a famílies!

Vols saber on viuen els gegants de la Festa 
Major de Solsona? Vine a descobrir l’espai 
on es guarden juntament amb la resta 
d’improperis.

Horaris: dissabtes a les 5 de la tarda, excepte 
caps de setmana de Carnaval, Corpus i Festa 
Major (consulteu el web).

Durada: 30 minuts.

Tarifes: 3 € general; 2 € de 5 a 16 anys.

Di
ss

en
y: 

GU
AL

SD
ISS

EN
Y.C

OM
  
· 
 F

OT
O 

PO
RT

AD
A:
 K

ik
u 

So
lé

Qui som els Voliacs?

Som un equip jove amb ganes de donar a conèixer el nostre 

territori. Hi vivim i ens sentim de casa nostra, i volem reivindicar 

el nostre territori com a opció de futur. 

Ens sentim afortunats de ser de Solsona i tenim ganes de mos-

trar-ho a la gent. Ens estimem el lloc d’on som i en formem part 

activament. Defensem i fem valdre tots els elements tradicionals 

de la cultura del territori. Ens apassiona la història de casa nostra 

i volem divulgar-la i posar-la a l’abast de tothom. 

Som una cooperativa sense ànim de lucre i amb sensibilitat so-

cial. Col·laborem amb diverses associacions, administracions i 

empreses per tal de crear i compartir productes i serveis justos, 

originals, interessants i per a tothom. 

Estem en constant aprenentatge perquè volem oferir les millors 

propostes als nostres clients. Treballem per passar-nos-ho bé 

mentre us fem gaudir i emocionar amb les nostres visites. Ens 

agrada aprendre a través de les vostres preguntes tot descobrint 

casa nostra amb vosaltres.



VISITA
AL CAMPANAR 
DE LA CATEDRAL

VISITA
GASTRONÒMICA
TASTA SOLSONA

Coneixes la història de les campanes
de la catedral de Solsona?

Vine i descobreix-ne la història, detalls 
sobre la construcció de la torre, i gaudeix 
d’una panoràmica d’altura. Amb les visites 
es recaptaran fons que es reinvertiran en el 
manteniment de la catedral de Solsona i el 
seu campanar.

El donatiu recomanat és de 3 € per persona 
a partir dels 12 anys.

Horaris: sortirem cada dissabte a la tarda de 
l’oficina de turisme.
Durada: 40 minuts .
Per a més informació: consulteu el web.

Ideal per a famílies!

Descobreix durant la visita el nucli antic 
monumental de Solsona i alguns dels 
seus secrets més ben conservats. Els 
comerços més antics i peculiars, parant 
especial atenció a l’artesania i als productes 
agroalimentaris locals. La visita acaba amb 
un tast de productes del territori.
Cal fer reserva prèvia.

Horaris: consulteu el web.
Durada: 1 hora i 30 minuts. 
Tarifes: 12 € general; 8 € de 5 a 12 anys.
30 € paquet familiar que inclou 2 adults
i els nens/es.

VISITA AL NUCLI HISTÒRIC

SOLSONA
MONUMENTAL

Viu la història amb una ruta pels punts més
rellevants del nucli antic medieval

Carrers i places Major, de Sant Joan, de Sant 
Isidre, amb les fonts i cases senyorials, i la 
catedral amb els claustres. Inclou la visita al Pou 
de Gel i al Quarto dels Gegants de la Festa Major.

Horaris: dissabtes a les 11 h i a les  17 h i diumenges 
a les 11 h. Consulteu al web possibles ampliacions 
d’oferta durant ponts, festius i període d’estiu.
Durada: 2 hores.
Tarifes: 10 € general; 8 € estudiants
i jubilats; Club Super3 gratuït


