
     ASTROPRIORAT  OBSERVATORY 
 

                                    "EXPERIÈNCIA ASTRONÒMICA" 

 

Descripció: Les sessions d'observació consisteixen en una descripció audiovisual de les 
característiques físiques dels objectes a observar com: la Lluna, planetes, nebuloses, cúmuls 
d'estrelles, galàxies, etc. seguida d'una observació pràctica emprant un telescopi professional 

de 400 mm. o un de 120 mm. de diàmetre. Si és possible, també tractem d'obtenir una 
imatge amb una càmera a algun dels objectes observats i com a benvinguda incloem un 
passeig a simple vista i un punter laser, per les diverses constel·lacions visibles des del 
Priorat a 41º de latitud. Com a cloenda i moment de tertúlia, us oferirem una copa de vi del 
Priorat. 

 Les anteriors activitats - excepte l'última - es realitzen a l'interior d'un observatori a l'abric 
del vent i la fresca que de vegades ens acompanyen a la zona. L'observatori es troba a 378 
m. d'altura en una zona boscosa. 

Lloc d'observació: Observatori Astropriorat a La Torre de Fontaubella (Tarragona) al 
costat de la zona esportiva i de lleure. Coordenades: 41º 07' 24,11" N, 0º 51' 49,76" E 

Com arribar: De Mont-roig del Camp per la carretera T-322 a 16 Km, 20 minuts de 
trajecte. De Falset via Marçà per les carreteres T300 i TV3001 a 10 Km. 12 minuts.    

Punt de trobada (Google maps):       4VF7+RJ La Torre de Fontaubella  



Dies d'observació: Divendres  i Dissabte. Per altres dies, si us plau consulteu. 
 
Horari: Les sessions comencen a les 22:00h a l'estiu i a les 19:00h. a l'hivern. La durada és 
de 2,5 h. aproximadament. Per altres hores, si us plau consulteu. 
 

Preus: El preu és de 25 € / persona amb un mínim de tres. Tractem d'agrupar les persones 
d'un mateix llenguatge però en el cas que no es pugui reunir aquest mínim - perquè només 
són una o dues persones - la sessió és dedicada i el preu total és de 75 €. Esperem que 
entenguin que no podem fer observacions sense aquest mínim. Gràcies. 

 
El pagament amb efectiu a la sessió. Ho sentim però no acceptem targetes de crèdit. 

 
Les activitats estan sotmeses a les condicions atmosfèriques. Si us plau, confirmeu 
la vostra sessió amb un hora d'anticipació. Gràcies. 
 
Transport: No està inclòs. 
 
Reserves i informació: "info@astropriorat.com" o al telèfon: 645103493 

 

Pagina web: www.astropriorat.com 

 

 

 


