Informació i reserves
Tourist Info Vinaròs
Tel: 964 45 33 34
vinaros@touristinfo.net

Descobreix
el patrimoni
i la
gastronomia
—
de la mà de
guies oficials

Compra online
turisme.vinaros.es

Observacions

- Les reserves i compra en línia
estaran disponibles 15 dies abans de
la visita. Places limitades.
- Es prega als assistents arribar 10
minuts abans de l’inici de la visita.
- Idioma de les visites: castellà.

Visites
guiades
2019,
Vinaròs.

ORGANITZA

Turisme
REALITZA

Al ritme
del Mediterrani

visites
gastronòmiques

visites
teatralitzades

visites
musicals

DISSABTE 13 D’ABRIL – 10.30 H
Ruta gastronòmica de la taronja.

DIJOUS, 11 DE JULIOL i 29 D’AGOST - 18.30H
El último morisco, 410 años después.

DISSABTE 20 DE JULIOL, 10 D’AGOST
i 5 D’OCTUBRE
El Barroco en la Iglesia-Fortaleza de la
Asunción. Del monumento a la música de
Bach.

DISSABTE 8 DE JUNY – 10.30 H
Ruta de les Oliveres Mil·lenàries.

Ý

Ý

Es durà a terme al Pou del Mas de La Jana, on es visitaran
les oliveres monumentals de la mà d’un productor local i
un tast guiat de 3 olis d’oliva AOVE monovarietals.
Ý L’experiència finalitzarà amb tapa i vermut al Mercat de
Vinaròs.
Ý Trasllat en autobús.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE – 18.30 H
Experiència enoturística: La vendimia,
sorbos de historia.

Ý

Ý

Descobreix tots els secrets del fascinant món del vi i
la seua estreta relació amb la cultura mediterrània i la
història de Vinaròs. Participarem en la verema (segons
disponibilitat). Inclou tast guiat de vins locals.
Ý L’experiència finalitzarà al Mercat de Vinaròs amb tapa
vinarossenca.
Ý Trasllat en autobús.

Ý

Ý

Posa a prova la teua perícia per a resoldre els enigmes
més insòlits mentre descobreixes els secrets de Vinaròs.
Gimcana per a totes les edats.
Ý Punt de trobada: Tourist Info Vinaròs.

Seguint el fil argumental del barroc, el públic tindrà
l’ocasió de visitar l’església-fortalesa de l’Assumpció
a través d’una performance artística i musical amb
diferents microconcerts d’orgue, flauta travessera i
violoncel.
Ý Dues sessions per dia: Juliol i agost a les 21.00 h i a les
22.30 h.
Octubre a les 20.00 h i a les 22.00 h.
Ý Punt de trobada: plaça Parroquial (davant de l’església-fortalesa de l’Assumpció)
Ý Accessibilitat: reduïda (passeig a peu per l’interior
de l’església amb pujada de 35 escalons per la torre del
campanar)
Ý

Ý

Es durà a terme al Paratge Natural de la Serra del Puig
amb visita i aperitiu temàtic a La Tapería de la Ermita.
Ý Inclou obsequi de taronges de collita pròpia.

DIJOUS 25 DE JULIOL i 22 D’AGOST –
18.30 H
La búsqueda del tesoro: Un desafío a
contrarreloj.

- 8,00 € adults – 4,00 € menors de 7 a 12 anys
- Gratuït per als menors de 7 anys
- Duració aproximada de d’1,5 hores

Ý

DISSABTE 11 DE MAIG – 10.30 H
Ruta gastronòmica de la taronja.

Reviu l’odissea i dramàtica expulsió d’un poble als
impressionants escenaris naturals de Sòl de Riu.
Ý Punt de trobada: Pàrquing del paratge natural de Sòl
de Riu

Ý

Ý

Es durà a terme al Paratge Natural de la Serra del Puig
amb visita i aperitiu temàtic a La Tapería de la Ermita.
Ý Inclou obsequi de taronges de collita pròpia.

- 6,00 € adults – 3,00 € menors de 7 a 12 anys
- Gratuït per als menors de 7 anys
- Duració aproximada d’1,5 hores

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE – 11.00 H
El Vinaròs modernista: Viaje a un tiempo
de vino y rosas.
Descobreix el Vinaròs modernista i l’empremta que va
deixar la comercialització de vi en el paisatge urbà.
Ý Punt de trobada: Tourist Info Vinaròs.
Ý

- 6,00 € adults – 3,00 € menors de 7 a 12 anys
- Gratuït per als menors de 7 anys
- Duració aproximada de 2 hores

