DIM'11
CARA AO MUSEO DO MAR DE GALICIA
17 de maio, outro xeito de achegarse ao Museo

Cada 18 de maio os museos vístense de gala. En Galicia e dado que o 17 é festivo, o Museo do Mar
de Galicia e Salinae fan desta data unha celebración particular, facilitando que un número maior
poda visitalos museos aproveitando o dia festivo. Un gran número de actividades ao longo do día
que inclúen inauguracións de exposicións, películas de interese etnográfico e natural, xogos ao aire
libre e contos musicais, farán desta efeméride unha data a recordar. Asemade, Salinae e o Museo
uniránse a través dunha ruta marítima guiada.
Programa do Día 17 de maio:
11:00 Recepción en Salinae. Visita ás instalacións
12:00 Itinerario peonil polo Vigo romano ata o porto
12:30 Saída en barco cara ao Museo do Mar de Galicia
13:00 Chegada ao Museo do Mar de Galicia
13:10 Inauguración da exposición ACUIFOTO
13:30 Inauguración da exposición BENTART
14:15 Saída do Barco cara Vigo
17:00 Recepción en Salinae. Itinerario peonil polo Vigo romano ata o porto
17:30 Saída en barco cara ao Museo do Mar de Galicia
17:00 Itinerario por Vigo
17:30 Chegada ao Museo
18:00 Presentación dos vídeos “Memoria da Salazón” e “Unha bota de Altura”
19:00 Presentación da película “O Mar da fin do mundo”, gañador do primeiro
premio do festival de cine submarino de Donosti
20:30 Retorno en Barco
Outras actividades:
11:00-14:00 Obradoiro “Ludi Romani” en Salinae
11:30-19:00 Obradoiro “A memoria das crebas”. Na praia do Museo do Mar
11:30-18:30 “Olimpíadas na praia” Xogos na praia (un pase cada hora)
Tamén haberá menús especiais no restaurante e taberna do Museo
A ruta marítima precisará unha afluencia mínima de 40 persoas. Os prezos dos billetes de
ida e volta son os seguintes:
• Adultos:
10 Euros
1
• Unidade familiar :
15 euros
2
• Xoven :
5 euros
1
2

Parella con fillos menores de 18 anos
Entre 12 e 18 anos.

Máis información e reservas: 986 247 691 (de 10h a 14h)
info@museodomar.es; area.educacion@museodomar.es
formulario de inscrición en http://www.museodomar.es
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