Vespres d’estiu
Visita edificis Modernistes

Vespres d’estiu
Menú
(Mínim 2 persones)

El 8 de febrer de 1898, Puig i Cadafalch, escriu
a Manuel Raventós en motiu de l’encàrrec que
havia rebut de realitzar unes bodegues per
a Codorníu. En aquell moment Puig i
Cadafalch tenía 31 anys però ja era una arquitecte
de renom avalat per les obres com els 4 gats, la
casa Macaya o la casa Amatller del Passeig de
Gràcia… Vols conèixer més detalls sobre la figura
de Josep Puig i Cadafalch i la seva obra a
Codorniu?
Parlarem de la presència del modernisme lligada
amb la història de Codorníu, et mostrarem còpies
de documents de la època i cartes manuscrites
L’activitat inclou:
• Copa de benvinguda a la Sala Puig
• Audiovisual sobre l’arquitecte
• Recorregut pels Jardins
• Visita del Museu (antiga sala de premsat) i
Celler Gran.
• Explicació de la Torre Modernista
Durada aproximada activitat: Entre 45 minuts i
una hora.
HORARI: 20:00 H
DATES: 9 (català), 18(castellà) ,23 (català) Juliol
El diumenge 26 de juliol aquesta activitat es farà a
les 12 del migdia seguida del menú com a dinar
en castellà

Amanida de cuscús, orellons, cogombre i llimona
Croquetes casolanes
Pernil ibèric
Formatge manxec
Anxoves amb pa de coca
Risotto de ceps al cava
Calamarsets a la planxa amb patata confitada
Pa de coca amb tomacons
·····
Catànies i carquinyolis
·····
1/2 ampolla Non Plus Ultra Brut
aigua
1 copa d’Anna ice amb gel, taronja i menta al
finalitzar la vetllada
Preu: 46€ ACTIVITAT + MENÚ
Com reservar:

• Sol·liciteu l’activitat amb antel·lació a
reserves@codorniu.com o 938 913 342.
• El centre de visites us confirmarà la disponibilitat
de l’activitat i la reserva per sopar als jardins de
Codorníu
• Seguidament, rebreu la información per al
pagament de l’activitat.
• Un cop fet el pagament, la reserva als dos llocs
quedarà confirmada.

