HORARIS
De dimarts a diumenge de 10:00 a 14:30 h
Dissabtes de 10:00 a 14:30 h i de 16:00 a 19:30 hores
Dilluns tancat

Nou espai familiar "L'Estació Petita de
Vilanova" i Àudio guies per a famílies.
Possibilitat de descobrir dos tipus diferents
de recorreguts,en quatre idiomes, subtitulats
i amb audio descripció

Visita guiada de grup amb reserva
previa i pagament addicional: "La vida al
Dipòsit de Vapor de Vilanova ,locomotores,
maquinistes i fogoners "(5 € persona)

HORARI EXCEPCIONAL Segona Pàsqua:
23 de maig de 10 a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h
24 de maig de 10 h a 14.30 h
JUNY: Tancat del 21 al 30 (inclòs) , per treballs de
manteniment del Museu

DISSABTES
11.30h ConteTREN. Presentació de la nova
protagonista de la vida del Museu amb el
personatge d'en Víctor, la Carlota. Narració
d'un dels contes del Victor a l'exterior del
Museu
12:30 h TRENexperiències, per gaudir i
conèixer diferents vivències del món del
ferrocarril
17 h Visita a l'interior del cotxe americà
"Harlan". Mostra dels orígens del
ferrocarril a Vilanova i la Geltrú (activitat
vinculada a la commemoració el 2021 dels
140 Anys del Ferrocarril)

DIUMENGES
11.30h ConteTREN .Presentació de la nova
protagonista de la vida del Museu amb el personatge
d'en Víctor, la Carlota. Narració d'un dels contes del
Victor a l'exterior del Museu
12:30 h TRENexperiències, per gaudir i
conèixer diferents vivències del món del ferrocarril

ABRIL
EDCAMP Dissabte 17 d'abril de les 9.30 a les 12.30h.
#EDCAMPConjuremnos. #EDCAMPJovesiMuseus
L'Edcamp esdevé un espai per compartir inquietuds i experteses, i fer propostes. Una
àgora on el debat entre joves ha de conduir a l'acció i la creació de propostes per part
dels museus. Inscriu-te!

Celebrem junts Sant Jordi
a La Casa dels Trens
Del 17 al 25 d'abril

Aparcament gratuït per
l'adquisició de dues entrades generals o
reduïdes
Possibilitat de gaudir d'un fantàstic
Pícnic al Museu amb reserva prèvia (24
hores)

10% de descompte en compres de llibres a la nostra
botiga on line
La joia de la nostra Biblioteca:
Mostra del conjunt de llibres de la Memòria i Projecte de 1877 de la
línia ferroviària entre Barcelona i Vilanova
Dijous 22 d'abril a les 18:30h presentació
"L'Horitzó del mar de Buchenwald"
Nau Panoràmica, amb la presència de l'Alcaldesa de Vilanova, Olga
Arnau, de Jordi Font (Director del Memorial Democràtic), i de Francesc
Marc-Álvaro (Periodista)

Àudio guies per a públic general

El 23 d'abril, 10% de descompte en compres de
llibres a la botiga del Museu

Descarrega't gratuïtament
"Els jocs del Museu" per viure
experiències divertides del món dels
trens en qualsevol lloc

Diumenge 25 d'abril Dia del Nen i la Nena:
Accés gratuït al Museu per als menors de 12 anys
Programa "Famílies al Tren; conteTREN
Àudio guies per a famílies

Dilluns 26 d'abril a les 18:30 h conferència a
càrrec de Pilar García a l'Associació del Museu
de la Ciència i la Tècnica AMCTAIC :
L'Any Europeu del Ferrocarril: nova etapa del viatge
del Museu del Ferrocarril de Catalunya

*El Museu del Ferrocarril de Catalunya centre de les vacunacions massives del Garraf. Qualsevol consulta la podeu fer al 061 o al 112

