VISITES GUIADES PER MATERIA BCN
MATERIA bcn us ofereix també visites guiades a les col·leccions permanents o a
exposicions temporals de diferents museus i centres d´exposicions per la ciutat.
Barcelona té una àmplia oferta de museus i centres d´art que ens permeten recòrrer la
història i l´art de la nostra ciutat. Des del Museu d´Història de Barcelona a la Plaça del Rei
amb les restes d´època romana fins a l´art més contemporani al Museu d´Art
Contemporani de Barcelona passant pel gòtic del Monestir de Pedralbes, per l´art del
MNAC, per les vantguardes de Picasso o Miró, per l´actualitat del CCCB o el modernisme
del Park Güell o la Sagrada Família, un ventall de propostes per visitar!
• Museu Picasso al c/ Montcada dins del barri del Born.
• Museu d´Història de Barcelona a la Plaça Reial al casc antic de Barcelona.
• Museu Frederic Marès a la Placeta Sant Iu del casc antic de Barcelona.
• Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) al Raval
• Museu d´Història de Catalunya al front marítim del casc antic de Barcelona.
• Museu d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA) al Raval
• Temple expiatori La Sagrada Família.
• La Pedrera (Casa Milà) a l´Eixample modernista.
• Casa Batlló a l´Eixample modernista.
• Museu del Modernisme Català a l´Eixample modernista.
• Centre d´Interpretació de la Casa del Guarda del Park Güell
• Casa-museu Gaudí al Park Güell
• Museu del Futbol Club Barcelona al Camp Nou
• Museu-Monestir de Santa Maria de Pedralbes
• Centre d´exposicions Caixaforum
• Poble Espanyol al Montjuïc de 1929
• Museu Nacional d´Art de Catalunya (MNAC); l´art a Catalunya.
• Museu d´Arqueologia de Catalunya
• Fundació Joan Miró
• Fundació Antoni Tàpies
• Museu Olímpic
• Jardí Botànic
• Museu Blau de les ciències naturals al Fòrum
Si voleu visitar algun museu que no es trobi en aquesta llista podeu consultar-nos la
possibilitat a través del nostre contacte: info@materiabcn.com

