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Les visites al taller de la família Bros seran organitzades quan aconseguim almenys a 
10 persones per a un grup sempre que el luthier estiga disponible 

ITINERARI  

- Prepack: enviament de correu electrònic amb mapa de la zona i descripció de 
com arribar al punt de trobada 

- 0 --- 15 min: benvinguda en el pont de trobada per part d'Adam, un dels néts del 
fundador d'esta empresa de lutieres familiar que continua amb la tradició artesanal 
i que vos explicarà un en què consistix la visita. 

- 15min --- 1h: visita i explicació del art del luthier, Adam vos ensenyarà tots els 
passos que es realitzen per a la fabricació d'una guitarra i, segons la fase del procés, 
vos invitarà a realitzar algunes de les tasques que estiguen realitzant. Durant la 
visita podreu veure son pare, el membre de la família que ostenta actualment el rang 
de mestre artesà, concentrat en algun dels components de la guitarra que estiga 
fabricant en eixe moment. 

- 1h --- 1h30min: mostra de guitarras, durant l'última part de la visita Adam vos 
ensenyara les distintes guitarres que fabriquen en el seu taller. Per a tots aquells que 
toqueu la guitarra és el moment de comprovar com sonen en directe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

COSES A PORTAR: 

 

- Calçat tancat (per a caminar dins del taller) 

 

DADES BÀSIQUES DE L’EXPERIÈNCIA  

 

- GRUP MÁX.: 20 PERSONES 

- NOMBRE D’AMFITRIONS: 1 (Adam) 
- DATES: quan arribem a minim 10 persones per grup sempre que el luthier tinga 

disponibilitat. 
 
 

Tapas de guitarra en el taller 

 

Cartel de la familia Bros 
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El preu inclou: benvinguda en el punt de trobada, la benvinguda i acompanyament d'Adam en 

el taller familiar; xerrada amb el luthier; participació en alguna faena del procés; mostra de 

guitarres i opció de tocarles.  

El preu no inclou: transport, segurs, qualsevol servici no mencionat en el paràgraf anterior. 

* El pagament del preu implica l'acceptació dels termes i condicions que regeixen les activitats i 

vacacions de to the core of things s.l.u. (disponible en castellà). 

 

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2016/06/CONDICIONES-GENERALES.pdf



