
 
 

 

 

 

 
 

HORARI D’ESTIU A LA CIUTAT ROMANA DE POL�LÈNTIA I AL 
MUSEU MONOGRÀFIC 

 
Amb el present escrit us comunicam que a partir del dia 19 

de maig  i fins els 30 de setembre de 2015, l’horari vigent per 
visitar el conjunt format per la Zona Arqueològica de la Ciutat 
Romana de Pol�lèntia i el seu Museu Monogràfic. Serà el següent: 

 

ESTIU 
ZONA ARQUEOLÒGICA i MUSEU MONOGRÀFIC: 

De dimarts a dissabte de 9:30 a 20:30. 
Diumenge de 10:00 a 14:00 

Dilluns i festius tancat. 
 

Recordau que l’accés a la Zona Arqueològica es tanca mitja hora abans del 
tancament  i el museu 15 minuts abans del tancament per donar temps a 

realitzar la visita 
 

 
 

NOU SISTEMA PER ADQUIRIR LES ENTRADES 
 
Us comunicam també, que per motius de millora de la gestió, a partir de 

la mateixa data 19 de maig de 2015, els tiquets per accedir al MUSEU 
MONOGRAFIC DE POL�LÈNTIA, només es podran adquirir al PUNT 
D’INFORMACIÓ DE POL�LÈNTIA a l’entrada de la zona Arqueològica.  

 
Us recordam que es una entrada combinada que dona dret a visitar la 

ZONA ARQUEOLÒGICA i MUSEU MONOGRÀFIC i que té un cost de:  
     3’00€ per persona  Públic general. 

                           2’00€ per persona la reduïda( joves entre 8 i 25 
anys, amb dos inclosos , jubilats (majors 65 anys) i grups amb visita lliure 

concertada. 
Per la reserva de visites guiades consultau els preus directament a 

les oficines del consorci  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Per qualsevol informació i per reserves de visites en grup poseu-vos en 
contacte amb: 
 

����Consorci de la ciutat Romana de Pol�lèntia 
C/ Major, 9 

Alcúdia, 07400. 
Tel i fax :(34) 971 89 71 02. 
�patrimoni@alcudia.net 

Aquí ho podreu trobar informació i reservar les visites guiades i lliures en 
grup. 

 
Ciutat Romana de Pol�lèntia (PIP) 
Av. Prínceps d’Espanya s/n. 
Alcúdia 07400. 

�Museu Monogràfic de 
Pol�lèntia 
C/ Sant Jaume, 30  
Alcúdia, 07400. 

 
www.pollentia.net 

  
El consorci de la Ciutat Romana de Pol�lèntia està constituït  pel: Ministerio de 

Educación ,  Cultura i Deportes, Govern de les Illes Balears, Consell de 
Mallorca, L’Ajuntament d’Alcúdia 

 
 


