
INFORMACIÓ VISITA FORN ALT NÚM. 2 PER A GRUPS

La visita al Forn Alt núm.2 de Port de Sagunt té una duració 
aproximada de 90  minuts. El recorregut didàctic part del pavelló 
de recepció de visitants,  on es projectarà un audiovisual que narra 
l'origen i desenvolupament de la Company Town de Port de Sagunt, així 
com els elements patrimonials que es van conservar després de la 
reconversió industrial de 1984. S'accedirà a la cimentació del forn, 
plataforma de treball, interior de la cuba i al nivell 2 de les plataformes 
superiors.
*L'accés a persones en cadira de rodes està limitat a la base del forn.

HORARI: de dimarts a divendres a les 11 hores

FESTIUS 
Consultar per e-mail info@fundacioportdesagunt.com o en el 611072510 
(en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) TANCAMENT
Tots els dilluns
Dies 1 de gener i 25 de desembre
De l'1 al 15 d'agost (Festes patronals de Port de Sagunt)

RESERVA VISITES DE DIMARTS A DIVENDRES / FESTIUS

Visita guiada sota reserva en info@fundacioportdesagunt.com o en 
611072510 (en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).
Grup mínim: 8 persones. Grup màxim: 30 persones.
La reserva ha de realitzar-se almenys amb una setmana d'antelació

TARIFES

Entrada general 4 €
Entrada reduïda 3 €
• Persones de 65 anys o més
• Pensionistes
• Famílies nombroses, degudament acreditades
• Persones amb certificat de discapacitat
• Titulars carnet JOVE
• Grups de 10 persones o més
Entrada reduïda especial 2 €
• Grups d'estudiants amb professorat
Entrada gratuïta
• Persones empadronades en el municipi de Sagunt, degudament
acreditades
• Grups d'estudiants amb professorat de centres educatius del
municipi de Sagunt
• Menors de 8 anys
• Persones en situació d'atur, degudament acreditades
• Guies Oficials de Turisme, amb acreditació
• Professorat, degudament acreditat o persones encarregades de grup




