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Redescobreix l'art, la vida i la
cultura medievals al Museu
Episcopal de Vic amb NacióDigital
Si ets subscriptor, et regalem dues entrades per anar a veure la col·lecció d'art
romànic i gòtic català del MEV, amb visita guiada inclosa els dissabtes, diumenges i
festius a les 12:00

Visitants al MEV | Adrià Costa

El Museu Episcopal de Vic (https://www.museuepiscopalvic.com/ca) disposa d'una de les
col·leccions més complertes i significatives de l'art romànic i gòtic català. Un fons de més de 29.000
peces, sobretot de pintura i escultura, però també d'orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica. Un
testimoni magnífic de l'art, la vida i la cultura medievals que ara obre les seves portes als
subscriptors de NacióDigital.
Pel fet de ser subscriptor tens dret a dues entrades per visitar el Museu Episcopal de Vic. Són
vàlides qualsevol dia de la setmana i durant tot l'any 2020 -caduquen el 31 de desembre-, i
inclouen les visites guiades dels dissabtes, diumenges i festius a les 12:00.
Per aconseguir-les, inscriu-te més avall i indica'ns si hi aniràs sol o acompanyat. T'enviarem un
val que hauràs de presentar a taquilla juntament amb el teu carnet digital de subscriptor, que
trobaràs a la teva àrea personal
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Per sol·licitar les teves entrades inscriu-te aquí:
[socnacioesdeveniment]125[/socnacioesdeveniment]

Edifici del Museu Episcopal de Vic. Foto: Adrià Costa

Condicions d'ús:
- Promoció exclusiva per als subscriptors de NacióDigital.
- Cada subscriptor té dret a sol·licitar un màxim de 2 entrades.
- Per aconseguir les entrades cal presentar el val emès per NacióDigital juntament amb el carnet
digital de subscriptor (o una captura de pantalla recent), a la taquilla del museu, on ho validaran
amb la llista de reserves fetes.
- Les entrades es podran utilitzar qualsevol dia de la setmana i seran vàlides fins el 31/12/2020.
- Les entrades no són nominatives. Podrà recollir-les un tercer sempre que presenti el val de
NacióDigital juntament amb una captura de pantalla del carnet del subscriptor que les ha
sol·licitat, i que aquest consti a la llista de reserves.
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