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Novetats en la reobertura al públic

El Club d’Amics del Museu del Ferrocarril
es reinventa
El Museu del Ferrocarril de Catalunya s’ha plantejat per a la reobertura
de les seves portes fer una invitació a participar de manera més activa
en la vida del Museu, oferint una sèrie d’activitats i avantatges exclusives
per les persones del Club d’Amics del Museu. En el nou marc de relació,
els membres no només gaudiran d’un preu promocional i de
descomptes a la botiga, sinó que obtindran un tractament VIP en les
activitats per a públic general que s’ofereixen, informació de les activitats
programades i visites guiades a museu tancat exclusives per als
integrants del Club.
El Club d’Amics va néixer com una modalitat de comercialització que
servia per oferir uns preus d’entrades anuals molt interessants pels
visitants repetidors. Aquest Club, després de més de vuit anys de
funcionament, ha demostrat ser una eina molt efectiva pel gran nombre
de persones que l’utilitzen. Per tant, en aquesta nova etapa del Museu,
l’equip per mostrar el seu agraïment a aquesta lleialtat i confiança ha
previst que els actuals membres del Club d’Amics i les noves
incorporacions al puguin gaudir de totes les avantatges fins al 31 de
desembre del 2021, així podran gaudir d’un espai segur, saludable i
acollidor que ofereix benestar i conèixer les millores previstes en els
mesos següents.
La reinvenció del Club d’Amics
El Museu del Ferrocarril de Cataluña us convida a participar en el seu
Club d’Amics que en la seva reobertura ha incorporat més avantatges
per a tothom.
Per tal de que no us perdeu l’evolució de la transformació que es viu a
les instal·lacions, s’ha acordat que els carnets del Club d’Amics en vigor
en l’actualitat, així com les noves incorporacions d’enguany ampliïn el
termini de validesa fins al 31 de desembre de 2021. En els últims anys el
Museu del Ferrocarril de Catalunya està immers en un procés de canvi i
ampliació que ha suposat l’augment significatiu de la superfície
expositiva amb la creació de més de 3.000 m² de noves àrees i espais i
la renovació de l’oferta d’activitats tant educatives com lúdiques per tal
d’aconseguir un museu acollidor de la diversitat, adaptat i inclusiu.

Aportacions anuals
 Individual General: 20 €
 Jubilat-Sènior i Estudiants: 15 €
 Familiar: 40 € (amb l’adhesió d’un màxim de 4 persones pertanyents
a la mateixa família en un sol carnet)
Vilanova i la Geltrú, juny de 2020

