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CIAP - ESPAI MUSEU DEL SURO
Afegir al meu cistell

Site
Descripció
Fundat per antics elaboradors de taps de suro i pels habitants de Morellàs, el museu permet als visitants
descobrir el cicle de vida de l'alzina surera, l'ecologia del seu entorn, el procés de recollida del suro i la
posada en relleu del seu valor per acabar amb una presentació de les seves múltiples utilitats. Es mostren
les eines i els processos emprats en la fabricació dels taps de suro, així com les nombroses utilitats,
sovint poc conegudes, del suro.

Commune:
Maureillas-Las-Illas

Tipus de lloc:
Casa del Patrimoni / Centre d'interpretació

Tema:
Patrimoni industrial i artesanal
Informació pràctica

Cliqueu sobre les pestanyes al dessota per obtenir la informació corresponent
Contacte
Telèfon:
T. 00 33 (0) 68 83 15 41
Courriel:

museeduliege@orange.fr
Pàgina web:
Ajuntament de Maureillas-Las-Illas
Dates i horaris
Dies i horaris:
De l'1 de juliol al 31 d'agost: 10h00-12h00 i 14h30-18h30 (cada dia) - Fora de la temporada d'estiu :
14h00-17h00 (cada dia excepte els dimarts) - Tancat 31/03, 01/05, 19/05, 14/07, 15/08, 01/11,
11/11, del 24 al 26/12, 31/12, gener.

Serveis:
botiga / llibreria
Toilettes
Tarifes
Entrada:
Tarifa normal : 3,50 € - Tarifa Pass Patrimoine 66 : 3 € - Tarifa nens : 1,50 € - Gratuït : - de 12
anys - Presentant el tiquet d'entrada de la capella de Sant Martí de Fenollar : 1,50 €.

Label(s):

Activitats relacionades

Les petits détectives du patrimoine découvrent Maureillas
Venez mener l'enquête et percer les mystères de Maureillas.
Arquitectura i urbanisme
Activitat lúdica, Visita
Família, Grup lleure, Nens 6-12 anys

Descoberta de Riunogués

L'església preromànica de Saint Michel de Riunoguès (Maureillas) i el seu interior us mostraran els
vestigis del seu ric passat.
Patrimoni religiós i funerari
Visita
Adult, Grup Adult
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Descoberta de Sant Martí de Fenollar
Rera la porta de la capelle de Saint-Martin-de-Fenollar (Maureillas) us espera el conjunt de pintura
mural romànica del mestre de Fenollar.
Patrimoni religiós i funerari
Visita
Adult, Grup Adult

Localització
Musée du Liège
Avenue Maréchal Joffre
66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS
França

