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BENVINGUTS AMANTS DE LA MAR

Esports d’estiu
Ioga a la platja
Del 20 de juliol al 31 d’agost de 20 a
21.30 h dilluns i dimecres
Platja de Fora del Forat
ʯ Inscripció prèvia a la Tourist Info Vinaròs
des del dia previ a la realització de cada
sessió fins a una hora abans de
l’inici (19 h)

Visita audioguiada
Descarrega les pistes en
www.audioguias.vinaros.es
Ruta audioguiada per Vinaròs amb
narracions per al públic infantil i adult
Disponible en cinc idiomes
ʯ Gratuït

Nit de compres al
Passeig de Colom
El 26 de juliol i el 9 de agost
de 17 a 01 h
Organitza l’Associació de Comerciants
de Vinaròs

Festival de Vinaròs.
Festival Internacional de
Curtmetratges Agustí
Comes
Del 21 al 24 de juliol
Programació disponible en
www.vinaros.es. Venda d’entrades a
l’Auditori Municipal de dilluns a
divendres de 18 a 21 h

Cinema sota les
estrelles
La plaça de bous de Vinaròs
és ara el Vinaròs Arena
Els dimecres a les 22 h

El pasajero
Dimecres 12 d’agost, 22 h

pacitat auditiva
ʯ Entrades gratuïtes

Green book
Dimecres 15 de juliol, 22 h
Recomanada a partir de 12 anys

Aladdin

Dimecres 29 de juliol, 22 h
Recomanada a partir de 12 anys

Ready player one
Dimecres 5 d’agost, 22 h
Recomanada a partir de 7 anys

Estimar i viatjar són les dues experiències humanes que ens fan
sentir més vius, són dos processos
que ens situen en l’aquí i l’ara, i
que generen les majors explosions
de dopamina que mai hem experimentat. Per això, no deixeu mai de
viatjar ni d’estimar.
Més informació sobre el teu destí
segur en www.amarvinaros.com

Pedalant entre cales i
horts ecològics

Dimecres 19 d’agost, 22 h
Recomendada a partir de 6 años

Bohemian Rhapsody
Dimecres 26 d’agost, 22 h
Recomanada a partir de 12 anys

Yuli
Dimecres 2 de setembre, 22 h
Recomanada a partir de 12 anys

Recollida d’entrades cinema sota
les estrelles i cicle de concerts
A partir del 13 de juliol a la Tourist
Info Vinaròs
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h i
de 17 a 20 h
Entrades gratuïtes

Ha nacido una estrella

Cicloturístiques

Recomanada a partir de 12 anys

Carrer de Raimon d’Alòs, 16
Subtitulada per a persones amb disca-

Visites guiades

El 20% de les entrades es podran
recollir el dia de l’espectacle en la
taquilla del Vinaròs Arena de 18 a
22 h
Les entrades es podran recollir una
setmana abans de cada sessió

ʯ
ʯ
ʯ
ʯ

Itinerari amb bici que recorrerà la
bellesa de la costa sud i paisatge agrari
costaner, amb parada en la zona natural
d’Aiguadoliva. Visita a un productor
local d’hortalisses ecològiques. Inclou
aperitiu/tast campestre d’un producte
ecològic fresc de temporada
ʯ
ʯ
ʯ
ʯ

Aforament màx. 30 persones
6 €/adults
3 €/menors de 7 a 12 anys
Gratuït per als menors de 7 anys

Suplement de 8 € per lloguer de bici
Duració aproximada 2 hores.
Més informació sobre punt de sortida i preus
a la Tourist Info Vinaròs
ʯ Compra en línia en
www.turismevinaros.es

Gastronòmiques

Nits de Lluna en el Puig
Dimarts 4 d’agost i 1 setembre, 21 h
Recorregut guiat pels escenaris,
història i personatges que han marcat
l’esdevenir del conjunt del Puig. Des
dels primers assentaments humans, fins
al pas d’ibers, romans i la construcció
de l’ermita actual.
Finalitzarem l’experiència amb un
vermut tradicional de Vinaròs i amb una
tapa tradicional en la Taperia.
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Aforament màx. 30 persones
6 €/adults
3 €/menors de 7 a 12 anys
Gratuït per als menors de 7 anys

Duració aproximada 2 hores.
Més informació sobre punt de sortida i preus
a la Tourist Info Vinaròs.
ʯ Compra en línia en
www.turismevinaros.es

Dimarts 28 de juliol i 18 d’agost,
18.30 h

Pastor per un dia

Inclou tast guiat de vins locals i aperitiu
de producte km 0.
ʯ
ʯ
ʯ
ʯ

Experimenta la vida pastoral en una
típica masia del Maestrat. Descobrix
la rica història vinculada a la llana que
tanca el paisatge agrest del Maestrat.
Elabora el teu propi formatge d’ovella
artesanal i distingix i tast les diverses
varietats artesanals elaborades segons
la tradició de segles d’història.
Inclou berenar campestre del pastor.
Aforament màx. 25 persones
6 €/adults
3 €/menors de 7 a 12 anys
Gratuït per als menors de 7 anys

Duració aproximada 2 hores.
Més informació sobre punt de sortida i preus
a la Tourist Info Vinaròs
ʯ Compra en línia en
www.turismevinaros.es

Experiència enoturística:
«La vendimia, sorbos de
historia»
Dissabte 12 i 19 de setembre, 10 a
13 h
Descobrix tots els secrets del fascinant
món del vi i la seua estreta relació amb
la cultura mediterrània i amb la història
de Vinaròs. Participarem en la verema
i en el trepitjat del raïm. Degustació de
mostos i visita al celler i sala de vinificació.

Aforament màx. 30 persones
6 €/adults
3 €/menors de 7 a 12 anys
Gratuït per als menors de 7 anys

Duració aproximada 2 hores
Més informació sobre punt de sortida i preus
a la Tourist Info Vinaròs.
ʯ Compra en línia en
www.turismevinaros.es

Dimarts 25 d’agost, 18 h

ʯ
ʯ
ʯ
ʯ

www.amarvinaros.com

Teatralitzades

«Sòl de Riu: El último
morisco»
Dimarts 21 juliol i 10 d’agost, 19 h
Ruta teatralitzada apta per a tots
els públics on recorrerem els últims
moments de l’èpica expulsió dels
moriscos en el segle XVII, des de
l’impressionant aparador natural de la
costa salvatge de Sòl de Riu.
ʯ
ʯ
ʯ
ʯ

Aforament màx. 30 persones
6 €/adults
3 €/menors de 7 a 12 anys
Gratuït per als menors de 7 anys

Duració aproximada 2 hores
Més informació sobre punt de sortida i preus
a la Tourist Info Vinaròs.
ʯ Compra en línia en
www.turismevinaros.es

Cinema sota les estrelles

Cicle de concerts al Vinaròs Arena
"Que apunta de prejuicio no se muera y los puentes desintegran la alambrada del dolor."

Green Book

Ha nacido una estrella

Multisensorials nocturnes

Oliveres & Estels
Dissabte 15 i 16 d’agost, 22 h
Experiència multisensorial a la llum de
les estrelles amb visita als espectaculars camps d’oliveres mil·lenàries a la
Jana.
Seguirem el fil conductor dels mites i
llegendes teixides al llarg dels segles i
civilitzacions (mesopotàmics, fenicis,
egipcis, grecs, romans, musulmans)
entorn de l’arbre més emblemàtic de la
Mediterrània: l’olivera.
Inclou concert de peces clàssiques en
viu al peu de les oliveres monumentals,
il·luminació i degustacions gurmet de
receptes de diverses èpoques amb l’oli
d’oliva com a protagonista.
ʯ Aforament màx. 60 persones
ʯ 12 €/ adults
ʯ Activitat no recomanada per a menors de
12 anys
(*) Per raons de protocol anticovid obligatòria la inscripció per nombre parell (2, 4, 6,
etc.)
Recomanable ús de llanterna i roba esportiva.
Duració aproximada 2 hores
Més informació sobre punt de sortida i preus
a la Tourist Info Vinaròs.
Compra en línia en www.turismevinaros.es

(*) L’ Ajuntament de Vinaròs es
reserva el dret de poder anul·lar o
realitzar canvis en els actes d’esta
agenda.

Ready player one

El pasajero

Cicle de
concerts al
Vinaròs Arena
La plaça de bous de Vinaròs
és ara el Vinaròs Arena
Els dijous a las 22.30 h
Carrer de Raimon d’Alòs, 16
ʯ Entrades gratuïtes

Violoncheli brothers &
Chaffer jazz trio
Dijous 6 d’agost
Violoncheli Brothers, dos joves i
talentosos germans, Pablo i Alejandro
Turlo de 13 i 15 anys, acompanyats de
Chaffer Jazz, ens submergiran en un
desafiament absolut que ens deixarà
bocabadats. En este concert ens endinsarem en un fantàstic viatge musical
passant de Bach a Queen, de Mozart
a Ara Malikian, de Vivaldi a Paco de
Lucía. Clàssics de la música versionats
a l’estil de jazz i pop o grans del món
de la música com Carmen de Georges
Bizet. A més a més inclouran composicions pròpies on apreciarem el versàtil i
imaginatiu talent d’estos joves artistes.
Us fascinaran!

Aladdin

Bohemian Rhapsody

The Smokings

Yuli

Violoncheli brothers
& Chaffer jazz trio

Swing Engine

The Smokings

Swing Engine

Sandra Bernardo

Sandra Bernardo

Mia Fuentes

Mia Fuentes

Dijous 13 d’agost

Dijous 20 d’agost

Dijous 27 d’agost

Dijous 3 de setembre

Grup musical que naix a Castelló de
la Plana amb el ferm propòsit d’apro-

Formació que naix fruit de la passió
pel swing de Pablo Ruiz, bateria de la

Artista musical considerada per la
premsa especialitzada com una renovació musical. La seua veu ens atraparà
amb la mescla de ritmes que van des
de la bossa, el reggae, la cúmbia o el
bolero melòdic, que donen lloc a un
estil personal i envoltant amb un so que
conviu meravellosament entre l’orgànic i l’electrònic. La seua música ens
transporta a llocs càlids i tropicals, amb
influència mediterrània i de les illes,
llocs de gran inspiració per a l’artista.

Artista infidel a una sola disciplina
artística. Presentarà un concert que
ens captivarà per la naturalitat i sensual
força de la seua veu. Mia presenta
el seu repertori musical en què ret
homenatge al folklore i a les cançons
iberoamericanes de tots els temps. Les
protagonistes de les lletres són dones
fortes i independents que accepten els
reversos amorosos des de la maduresa i
lluny de qualsevol dependència afectiva.

Els seus directes vitalistes i de gran
sensibilitat ens conviden a un viatge
sensorial i inspirador. El periòdic El
Mundo ha posicionat el seu primer disc
Trópico Ideal dins dels imprescindibles
musicals a Espanya. En estos moments
està gravant el seu segon disc. Algunes
de les seues cançons més conegudes
formen part de la banda sonora d’algunes series de Netflix i de cine internacional.

En el primer disc Enredadera es va
posicionar com una de les cantautores
emergents del pop, combinant este
gènere amb altres com la cúmbia, el
bolero, el tango o la milonga.

par-se al seu estimat món del jazz.
Els músics d’esta formació són alhora
membres actius de l’escena musical
de la província, tots formen part de
diferents projectes de música negra,
des del funk o hip-hop de Blackfang o
Gumbo, passant per ska i rocksteady de
Bandits, el reggae d’Auxili, el funk-soul
de Gorilas o les melodies més jazzies
amb Funky Talks o The Party Swingers.
En este concert realitzaran un recorregut pels diferents estils dins del jazz
fins a arribar als sons del funk de Nova
Orleans. Els referents d’este grup van
des de Dizzy Gillespie, Horace Silver,
Lee Morgan o Sonny Rollins, en la
seua visó més clàssica, passant per
Brother Jack McDuff, Blue Mitchell o
Roy Hargrove fins a The Meters. En
definitiva, un variat i fresc repertori per
passar una magnífica vetlada de bona
música.

Sant Andreu Jazz Band i Joan Torrentó,
violinista deixeble del gran Christoph
Mallinger.
Esta passió culmina l’any 2018 sota el
nom de Barretina Stomp en què interpreten música essencialment dixieland.
Són membres de la banda Cesc Badia
(trompeta) i Gerard Serrano (trombó).
El passat any la formació canvia de
format a un octet sota el nom de Swing
Engine, format per alguns dels músics
més importants de l’escena del jazz i el
swing com la cantant madrilenya Mayte
Alguacil, referència vocal dins del jazz
nacional i internacional; el barceloní
d’arrels franceses Juli Aymí, showman,
clarinetista, saxofonista i indiscutible
ambaixador del swing a Espanya; Toni
Mora, mallorquí, pianista amb gran
futur; i el contrabaixista i baixista
elèctric valencià Jaume Guerra, amb
una carrera musical que va des dels
grups Obrint pas i Orxata, passant per
diversos grups de swing.
L’octet de swing Engine pretén captar
l’esperit dels anys 30 tocant grans
temes de l’era del swing. En este
concert sonaran aires de Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Ella
Fitzgerald, Billie Holiday, Sinatra i un
llarg etcètera.

Per a la Regidoria d’Interés Turístic
i Promoció de la Ciutat es un plaer
comptar amb la seua presència en este
cicle de concerts a l’Arena Vinaròs ja
que la seua cançó, La Felicidad és la
música que acompanya la campanya
publicitària d’este estiu tan especial,
denominada Amar Vinaròs.

La Tourist Info Vinaròs i Explora
Maestrat (empresa que realitza
les nostres visites guiades) s'han
acreditat amb el distintiu Responsible Tourism del Ministeri de Turisme
d'Espanya com a serveis segurs.

Un dels projectes del qual se sent més
orgullosa és el videoclip col·laboratiu La
Vida en su Total, una cançó dedicada a
recaptar fons per als menjadors socials
de Barcelona.
Esta jove cantant ens presenta el seu
nou treball amb pinzellades de flamenc
i el seu nou single Mujer del mañana
junt amb el guitarrista Luis Robisco.

