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Organitza  l’Associació d’ Amics del  

Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 

amb la col·laboració del MAEF. 

Via Romana, 31 Eivissa 

 (Tel. 971 30 17 71 - Fax 971 30 32 63) 
 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: AMB LA COL·LABORACIÓ DE: AMB LA COL·LABORACIÓ DE: AMB LA COL·LABORACIÓ DE:  



 

 

    

    

VISITA TEATRALITZADAVISITA TEATRALITZADAVISITA TEATRALITZADAVISITA TEATRALITZADA    

 
Es presenten escenes de l’Eivissa històrica de forma 

teatralitzada amb actors i actrius coneixedors de la 

nostra història.  

Mitjançant un narrador es representen els diferents 

rituals funeraris: fenici, púnic i romà. 

L’ activitat es realitza a la Casa Pagesa Es Porxet, 

integrada al jaciment arqueològic de la Necròpolis 

del Puig des Molins i això ens permet analitzar el 

moment històric i la vida quotidiana dels seus habi-

tants, dels arqueòlegs que van desenvolupar aquí la 

seva tasca i dels primers turistes i visitants que 

van començar a interessar-se per la nostra Necròpo-

lis, la més extensa i més ben conservada de tota la 

cultura feniciopúnica. 
 
DATES PREVISTES: DATES PREVISTES: DATES PREVISTES: DATES PREVISTES: 22 de  gener, 26 de 

febrer, 25 de març, i 22 d’abril. 

HORARI: HORARI: HORARI: HORARI: 12:00 h 

LLOC: LLOC: LLOC: LLOC: Casa pagesa Es Porxet (Puig des Molins). 

PREU: PREU: PREU: PREU: 10 10 10 10 € adults no residents / 5 5 5 5 € adults re-

sidents /2,5 2,5 2,5 2,5 € joves de 8 a 17 anys,  jubilats, atu-

rats i estudiants / gratuït gratuït gratuït gratuït nens fins a 7 anys / 

25 25 25 25 € grup familiar de 4 membres / 30 30 30 30 € grup 

familiar de més de 4 membres .    
 

Inscripció  prèvia obligatòria al Museu 

Monogràfic del Puig des Molins (Via Ro-

mana, 31, Eivissa). 

 

    
VISITA TEATRALIZADAVISITA TEATRALIZADAVISITA TEATRALIZADAVISITA TEATRALIZADA    

 
Se presentan escenas de la Ibiza histórica de forma 

teatralizada con actores y actrices conocedores de nues-

tra historia..  

Mediante un narrador se representan diferentes ritua-

les funerarios : fenicio, púnico y romano. 

La actividad se realiza en la Casa Pagesa Es Porxet  

integrada en el yacimiento arqueológico de la Necrópo-

lis del Puig des Molins, y esto nos permite analizar el 

momento histórico y la vida cotidiana de sus habitan-

tes, de los arqueólogos que desarrollaron aquí su tarea 

y de los primeros turistas y visitantes que comenzaron 

a interesarse por nuestra Necrópolis, la más extensa y 

mejor conservada de toda la cultura feniciopúnica. 
 

FECHAS PREVISTAS:  FECHAS PREVISTAS:  FECHAS PREVISTAS:  FECHAS PREVISTAS:  22 de Enero, 26 de 

Febrero, 25 de Marzo, y 22 de Abril. 

HORARIO: HORARIO: HORARIO: HORARIO: 12 hrs. 
LUGAR: LUGAR: LUGAR: LUGAR: Casa pagesa Es Porxet (Puig des Molins) 

PRECIO:  PRECIO:  PRECIO:  PRECIO:  10 10 10 10 € adultos  no residentes  /  5 5 5 5 € 

adultos residentes / 2,5 2,5 2,5 2,5 €  jóvenes de 8 a 17 años, 

jubilados, parados y estudiantes / gratuitogratuitogratuitogratuito niños hasta 

7 años / 25 25 25 25 € grupo familiar de 4 miembros / 33330000    € 

grupo familiar de más de 4 miembros. 

 
Inscripción  previa obligatoria en el Museo 

Monográfico del Puig des Molins (Vía Roma-

na, 31, Eivissa). 


