
Erakundea Datak Datu interesgarriak

Nafarroako Museoa 

(Iruña)

apirilak 20-urriak 20 Publiko orokorra. Bisita librea. Merchandisinga agortu arte

Karlismoaren Museoa 

(Estella-Lizarra)

apirilak 20-urriak 20 Publiko familiarra. Doakoa

Fundación Jorge Oteiza 

Fundazioa Museoa 

(Altzuza)

apirilak 20-urriak 20 

maiatzak 18, 19 et 20

maiatzak 19, 12:30

maiatzak 20, 12:30

Publiko familiarra. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa

Gustavo de Maeztu Museoa

(Estella-Lizarra)

apirilak 20-maiatzak 31 

(asteartetik ostiralera, 

12:00)

maiatzak 19, 12:00

maitzak 20, 12:00

Publiko orokorra. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa

Arte Garaikidearen Muñoz Sola Museoa 

(Tutera)

maiatzak 1-urriak 20

2. igandea (maiatza-urria), 

12:00

maiatzak 20, 11:00-13:00

ekainak 9, 11:00-13:00

Publiko familiarra. 1 € (jolasa)

Publiko orokorra. 2 € (bisita gidatua). Plaza mugatuak, aldez aurretik izena 

emanda

Publiko familiarra (7 urtetik gorakoentzat gomendatua). Doakoa. Plaza 

mugatuak, aldez aurretik izena  emanda

Publiko familiarra (7 urte gorakoentzat gomendatua). Doakoa. Plaza 

mugatuak, aldez aurretik izena  emanda

Tuterako Museoa

(Tutera)

apirilak 20-urriak 20 Publiko familiarra (6-12 urtekoentzat gomendatua). 1€ (lan-koadernoa)

Nafarroako Unibertsitatearen Museoa

(Iruña)

apirilak 20-urriak 20 

maiatzak 18, 19 et 20 

azkeneko igandea (apirila-

iraila), 12:00-13:30

Publiko orokorra

Publiko orokorra

Publiko familiarra (2 urtetik gorakoentzat gomendatua). 5 €/parte-hartzailea

Tulebraseko Monasteriaoren Museoa 

(Tulebras)

apirilak 20-urriak 20 Publiko orokorra. Doakoa. Sariak zozketaz eskuratzeko aukera  

Julián Gayarreren Museo-Etxea

(Erronkari)

ekainak 1- 20 urriak 20

ekainak 1- 20 urriak 20

Publiko familiarra. Doakoa. Sariak zozketaz eskuratzeko aukera

Publiko familiarra. Doakoa. Sariak zozketaz eskuratzeko aukera

Zubietato Errota Ekomuseoa 

Zuebietako Errota (Zubieta)

apirilak 20-urriak 20 

maiatzak 19 eta 20, 12:00

Publiko familiarra. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa. Plaza mugatuak, aldez aurretik izena emanda

Izen-emateak: zubietakoerrota@gmail.com

Las Eretas Museoa eta Aztarnategi 

Arkeologikoa (Berbintzana)

apirilak 20-urriak 20 6-12 urte bitarteko haurrak. Doakoa. Merchandisinga  agortu arte lortzeko 

aukera

Henri Lenaerts Zentroa

(Irurre)

apirilak 20-urriak 20 Publiko orokorra. Sariak zozketaz eskuratzeko aukera   

Iruñeko Erreinuaren Museo Etnografikoa 

(Arteta)

maiatzak 18-ekainak 2

maiatzak 19, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30

Publiko orokorra.  AIDIN marmeladak. Doakoa

Publiko orokorra. Doakoa. Plaza mugatuak, aldez aurretik izena emanda

Izen-emateak: 636 84 59 84

Informazio gehiagorako: zentro bakoitzaren web orria kontsultatu.

¡conectARTE y aumenta tu bienestar! (bisita / erakusketa iraunkorra)

¡Musea y saborea!  (Museoko 5 piezaz osatutako aldi baterako mikroerakusketa 

eta dastaketa Ororbian)

¡Musea y saborea ! (marmelada dastaketa eta bisita gidatua / erakusketa 

iraunkorra)

La vida en un monasterio cisterciense (bisita gidatua / erakusketa iraukorra)

Conoce a Julián Gayarre  (yincana / erakusketa iraunkorra)

Conoce Roncal  (yincana / herria)

El cuaderno del Molino (bisitaren oroigarria / erakusketa iraunkorra eta herria)

Bisita gidatua eta talo dastaketa (erakusketa iraunkorra eta herria)

Descubre la arqueología  (fitxa interaktiboak / erakusketa iraunkorra eta 

aztarnategia)

Nada es lo que parece (pisten jolasa / erakusketa iraunkorra)

 

Sarrera libreko hiru egun

Música para interactuar con la naturaleza Coro In tempore abesbatzarekin

Evocaciones literarias de los museos La Nave teatro tadearekin

Detective en el Museo (jolas didaktikoa / erakusketa iraunkorra)

Viaje a través del tiempo (bisita gidatu tematikoak / erakusketa iraunkorra)

Picasso, el viajero a través de los museos (paperezko antzerkia Colectivo Humo 

taldearekin /aldi baterako erakusketa)

Zure pasaporte pertsonala sortu

Aprende a mirar el Museo de Tudela ( jardueren koadernoa / 

erakusketa iraunkorra)

#MIVIAJEALMUN Instagramen (argazkilaritza lehiaketa / erakusketa 

iraunkorra eta aldi baterakoa)

Sarrera libreko hiru egun

Hoy nos vamos de viaje al MUN (belaunaldi guztientzako lantegi familiarra/ 

erakusketa iraunkorra eta aldi baterakoak)

Atraviesa la puerta al Museo Gustavo de Maeztu con tu pasaporte

(bisita gidatua)  

Evocaciones literarias de los museos La Nave teatro tadearekin

Música para interactuar con la naturaleza Coro In tempore abesbatzarekin

"Museatu! eta bidaiatu" kanpaina (2018ko apirilak 20  - urriak 20)

Nafarroako museoen jarduerak eta bilduma museografiko iraunkorrak

Jarduera

Visita con merchandaising (erakusketa iraunkorra edo / eta aldi baterakoa)

MNE: programazio berezia

Viaje a las residencias reales carlistas  (pisten jolasa / erakusketa iraunkorra)

MNE: programazio berezia


