
18a Mitja Marató Ciutat de
Terrassa

Amb motiu de la 18a Mitja Marató de Terrassa i la 12a Cursa Santi Centelles,
Terrassa Turisme us ofereix les següents activitats:

Ruta "La Seu d'Ègara, un tresor amagat". El dissabte dia 21 a les 11h. 6€ adults
4,20€ preu reduït. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme o a través de la web: 
http://visitaterrassa.cat/la-seu-degara-un-tresor-amagat/

Visita guiada gratuïta a la Masia Freixa (Oficina de Turisme) Dissabte i diumenge  a
les 12h. No cal inscripció prèvia

ATES

PER LA MITJA MARATÓ, TURISME & GASTRONOMIA!
Cap de setmana 21 i 22 de gener

12a Cursa Santi Centelles

om € 19,50   
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Gastronomia
Per la Mitja Marató, un tastet gastronòmic !
Els Bars i Restaurants de la ciutat i el Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca us donen la benvinguda i us ofereixen ofertes i menús especials als
participants i acompanyants de la Mitja Marató

Consulteu l'oferta gastronòmica!
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PATRIMONI CULTURAL

MASIA FREIXA
A l’interior d’aquest edifici es troba l’oficina de Turisme on
podreu trobar informació i fulletons sobre les activitats que
s’estiguin realitzant en aquell moment a la ciutat.  
Horari: De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 17h a 19h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h.

*De dilluns a diumenge, a les 12h, podreu gaudir de una visita
guiada per l’exterior i interior d’aquesta antiga residencia
familiar construïda entre el 1905 i 1910 per l’arquitecte
municipal Lluís Muncunill i Parellada.  No cal fer reserva prèvia
Adreça:
Masia Freixa- Pl. Freixa i Argemí,11/ 937397019
turisme@terrassa.cat 

MNACTEC
De dimarts a divendres de 9 a 18h. Dissabtes, diumenges i
festius de 10 a 14.30h.
Juliol i agost: de dimarts a diumenge de 10 a 14.30h
Adreça:
Rambla d´Ègara, 270
93.736.89.66
www.mnactec.cat
*Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes, d’octubre
a juny

CASA ALEGRE DE SAGRERA
De dimecres a dissabte de 10 a 13h i de 16 a 20h. Diumenges
de 11 a 14 h. Festius tancat.
Horari dels jardins:
De dimecres a divendres de 10 a 12h. Dissabtes de 10 a 20 h.
Diumenges de 11 a 14h. Festius tancat.
Adreça:
C/ Font Vella, 29
93.731.66.46
www.terrassa.cat/museu
*Entrada gratuïta el primer cap de setmana de cada mes
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PATRIMONI CULTURAL

GASTRONOMIA

CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS
De dimecres a dissabte de 10 a 13.30h i de 16 a 19h. Diumenges
de 11 a 14h.
*Entrada gratuïta el primer cap de setmana de mes
Adreça:
Salmerón, s/n
93.785.71.44
www.terrassa.cat/museu
*Entrada gratuïta el primer cap de setmana de cada mes

Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica establiments, els productes i les
activitats organitzades per a dinamitzar el turisme gastronòmic a Terrassa.
Consultar els establiments adherits a Terrassa Gastronòmica on podreu degustar i comprar
els productes de la nostra cistella d’aliments.

             Productes tradicionals conreats i elaborats a prop de casa que conserven els
autèntics sabors terrassencs i vallesans. 
Més informació: www.visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic
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