
visites guiades a

MANRESA
tarifes generals



Manresa, cor de Catalunya
Saps que fa uns 40 milions d’anys Manresa estava coberta 
per un mar? O que el carrer del Balç és pràcticament únic a 
Catalunya? Saps que a Manresa hi ha comerços amb més de 
100 anys d’història? I que gaudim d’uns productes d’horta re-
gats per un canal construit el segle XIV?

Podeu descobrir la resposta a aquestes preguntes seguint la 
visita Manresa, Cor de Catalunya; un recorregut per a visitar 
la Basílica de la Seu, el nucli històric de Manresa, el Carrer del 
Balç i la part modernista i comercial de la ciutat.

I què millor que acabar la visita amb un tast de productes lo-
cals i vins de la D.O. Pla del Bages!

Durada: 2 hores
Preu/persona: 8,00€ (preu amb tast: 14,00€)
Punt de sortida: Oficina de Turisme de Manresa

** Tast sota disponibilitat. El tast dura aproximadament 30 minuts.



La Manresa ignasiana
Visita guiada per a conèixer els espais on Sant Ignasi de Loio-
la deixà emprempta durant la seva estància a Manresa!

Sant Ignasi de Loiola és la personalitat que ha donat més pro-
jecció internacional a la ciutat de Manresa. Va ser aquí on va 
descobrir la seva vocació religiosa i on es va inspirar per es-
criure els Exercicis Espirituals durant la seva estada a la ciutat 
l’any 1522. 

La visita guiada recorre un seguit d’indrets marcats per anèc-
dotes, llegendes i simbolisme en record al fundador de la Com-
panyia de Jesús: la Capella de Sant Ignasi Malalt,  la Capella 
del Rapte, la Capella del Pou de la Gallina, el Carrer del Balç i 
la Cova de Sant Ignasi.
 
Durada: 1h30min
Preu/persona: 6,50€
Punt de sortida: Oficina de Tursime de Manresa



L’esplendor medieval de Manresa
Manresa visqué el seu moment de màxim esplendor durant 
el segle XIV. D’aquesta època ens queden vestigis i grans 
monuments com la Seu, el casc antic, el Carrer del Balç, la 
muralla...
 
Amb aquesta visita coneixerem com era la ciutat durant 
l’edat mitjana veient la col·lecció de ceràmica medeival del 
Museu Comarcal de Manresa, la Torre Soberroca, la plaça 
Major, la Basílica de la Seu i, finalment, el Centre d’Interpre-
tació del Carrer del Balç on, una sèrie de personatges ens 
narren com fou aquesta ciutat i com s’hi vivia durant l’edat 
mitjana.

 
Durada: 2h 30min
Preu/persona: 8,00€
Punt de trobada: Museu Comarcal de Manresa



Últim tram del Camí Ignasià:
L’itinerari Montserrat - Manresa és molt més que una caminada de 
natura per la Catalunya central, és un itinerari de descoberta d’un 
paisatge natural i d’una història que va marcar la vida d’un perso-
natge universal: Sant Ignasi de Loiola. L’any 1522, el sant va iniciar un 
peregrinatge des de la seva terra natal, a Loiola, fins a Manresa, on va 
trobar la inspiració que el va portar a fundar la Companyia de Jesús. 
 
L’etapa que us proposem és la darrera del recorregut, des de Montse-
rrat fins a Manresa. Un guia especialitzat us acompanyarà al llarg del 
recorregut de quasi 24 km per explicar els principals punts d’interès.
  
Dades tècniques: 
Distància: 23,6 km (desnivell: 479 + / 992 -)
Durada aproximada: 6-8 hores
Es pot realitzar en qualsevol època de l’any
Cal dur aigua i menjar. 
 
Preus i condicions: consultar l’Oficina de Turisme.

Montserrat - Manresa



Manresa monumental
Manresa té dos edificis reconeguts arreu: la Basílica de la 
Seu, una església gòtica del segle XIV i la Cova de Sant Ig-
nasi, una església barroca amb una petita balma a dins on 
Sant Ignasi de Loiola passà moltes estones durant la seva 
estància a la nostra ciutat.
 
Aquesta visita guiada permet conèixer els dos monuments 
emblemàtics amb profunditat: la Cova de Sant Ignasi amb 
tots els seus espais i monumentalitat i la Basílica de la Seu, 
veient el claustre neoclàssic, els retaules gòtics i la cripta 
barroca.

Durada: 2h
Preu/persona: 8,00€
Punt de trobada: Cova de Sant Ignasi o Basílica de la Seu



Manresa modernista
L’enderrocament de les muralles medievals durant el segle 
XIX va suposar el començament de la modernitat a Manre-
sa: la burgesia encarregà a diversos arquitectes (Ignasi Oms 
i Ponsa, Alexandre Soler i March, etc.) la construcció de les 
seves residències que avui en dia formen part dels edificis 
més emblemàtics de Manresa.
 
La visita guiada passa per la Plana de l’Om, el Carrer del 
Born, la Plaça Sant Domènec i Passeig Pere III, espais on es 
poden admirar edificis com La Casa Torrents -coneguda po-
pularment com La Buresa-, el Casino o la Torre Lluvià.
 

Durada: 1h
Preu/persona: 4,00€
Punt de trobada: Quiosc de l’Arpa o Plana de l’Om



Visita a la Torre Lluvià
Visita guiada per a conèixer la història i recent remodelació 
de la Torre Lluvià, també conguda com Vil·la Emília.

Fou construida l’any 1896 per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa 
per encàrrec de l’empresari manresà Josep Lluvià i Vidal. La 
casa es troba en l’itinerari de la Riera de Rajadell, en plena 
Anella Verda de Manresa. 

Una visita per a conèixer una joia del patrimoni modernista 
manresà i, a més a més, contemplar l’entorn natural que en-
volta la ciutat.
 

Durada: 1,5h
Preu/persona: 6,00€
Punt de trobada: Torre Lluvià



Visites personalitzades
Des de l’oficina de turisme també us podem organitzar una 
visita guiada a mida.

La visita guiada ha de ser de mínim 1 hora de durada i podeu 
visitar diferents espais de la ciutat, depenent del vostre in-
terès: la Basílica de la Seu, la Cova de Sant Ignasi, la Manre-
sa modernista, el Carrer del Balç, etc.

Es pot organitzar en dates i hores convingudes, sempre 
que hi hagi disponibilitat per part del guia i dins dels horaris 
d’obertura dels espais a visitar.

Preu/hora/persona: 4,00€
* No inclou entrada al Carrer del Balç.



Més informació i condicions
Preus vàlids durant tot el 2015 per a grups de més de 15 persones en qualsevol idioma. Altres col·lectius i grups més reduïts consul-
tar a l’oficina de turisme.

Les visites per a grups s’han de reservar amb un mínim de 7 dies abans de la data de visita. El personal de l’oficina de turisme us 
informarà de com efectuar la reserva.

Un cop confirmada la reserva, cal realitzar un pre-pagament. El personal de l’oficina de turisme us informarà de quines formes es 
pot realitzar.

La resta de l’import es pagarà el mateix dia de la visita en efectiu o tarja en cas de començar a l’Oficina de Turisme o en efectiu en 
cas de començar en un altre punt diferent.

En cas de cancel·lació de la visita en menys de 48 hores, no es retornarà l’import ingresat.

Per a grups de més de 35 persones, es disposarà de 2 guies.

En cas que el grup arribi més de 30 minuts tard de l’hora acordada, es cobrarà una hora de suplement o s’escurçarà la visita el 
temps que sigui necessari.

Altres informacions i reserves:
OFICINA DE TURISME DE MANRESA 

Pl. Major, 10
Tel. 93 878 40 90 

turisme@ajmanresa.cat


