
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÈGIM DE VISITES AL CASTELL DE 

BALSARENY DURANT LA SITUACIÓ D’ALARMA PER LA COVID-19 

 

El castell reobrirà les portes el dia 20 de juny. Mentre subsisteixi l'estat d'alarma per a 

visitar el castell en qualsevol de les dues formes será necessària reserva prèvia sigui a 

través de la pàgina web www.castelldebalsareny.com del correu electrònic 

casbalsareny@gmail.com o del telèfon 635 031 431. 

 

Dies de visita, horaris i aforament màxim   

 

Visites guiades: 

 Els dissabtes a les 11 i a les 12 hores. Màxim de 20 persones per grup 

 Els diumenges a les 11 i a les 12 hores sempre que es faci la reserva amb una 

setmana d’antelació com a mínim i que el grup estigui compost entre 15 i 20 

persones 

 

Visites teatralitzades:  

 El primer dissabte de cada mes a partir del 4 de juliol; l'horari excepcional serà 

en aquesta data: a les 18 i a les 19 hores. Màxim 20 persones per grup 

 

Protocol de mesures preventives durant la visita 

Abans i després de la visita es facilitarà als visitants solució hidroalcohòlica per a la 

higiene de mans. 

 

És imprescindible portar mascareta dins del recinte i durant tota la visita a partir dels 6 

anys. Preferentment portar les pròpies. En el supòsit de no disposar d’elles, es podran 

adquirir al mateix recinte.  

 

Durant la visita caldrà mantenir la distància de seguretat entre el guia i els visitants i 

entre ells mateixos. 

 

Import de l’entrada 

Visites guiades:  

 Adults 6 €, IVA inclòs 

 Nens entre 7 i 14 anys 3 €, IVA inclòs 

 

Visites teatralitzades: 

 10 €, IVA inclòs a partir de 7 anys 

 

La venda d’entrades es farà al castell, mitjançant efectiu, abans de l’inici de la 

corresponent visita. 

 

 

Durant el mes d’agost, excepcionalment, podran fer-se visites guiades els dissabtes 

en l’horari previst, sempre i quan: es reservi amb antelació i els grups siguin, 

d’almenys, un mínim de 15 persones i d’un màxim de 20.  

http://www.castelldebalsareny.com/
mailto:casbalsareny@gmail.com

