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Compra la visita en línia a:
www.turisme.vinaros.es

Observacions
 Ý Places limitades 
 Ý Se seguiran les mesures de seguretat per la    

covid-19
 Ý Es demana als assistents arribar 10 minuts  

abans de l’inici de la visita
 Ý Idioma de les visites: valencià

TurismeVinaròs @turismevinaros

@Turisme_Vinaros TurismeVinaros

REALITZA

ORGANITZA

DISSABTE 15 DE MAIG – 10.30H

Experiència en plena natura, al Paratge Natural de la 
Serra del Puig: el fascinant món del cítric, el fruit dels 
déus. Parlarem sobre el seu origen, varietats, mites i 
llegendes, curiositats i aplicacions gastronòmiques. 
Visitarem un espectacular tarongeral en plena producció, 
coneixerem tots els secrets del cultiu de la mà del 
citricultor, ens sorprendrem amb nous sabors mai tastats 
i realitzarem un taller de varietats en fresc i productes 
derivats.

L’experiència finalitzarà amb un tast gastronòmic local.

 Ý Punt de trobada: Entrada al Santuari de la Misericòrdia.

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

El fascinant món 
del cítric
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Imatge cedida pel Centre de Documentació 
de la Guerra Civil de Vinaròs

- 6,00 € adults – 3,00 € menors de 7 a 12 anys
- Gratuït per als menors de 7 anys
- Duració aproximada d’1 h i 30 min

Vinaròs en 
femení

DISSABTE 3 D’ABRIL – 11.00H

Declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic, la famosa 
Setmana Santa de Vinaròs té una llarga història de més 
de quatre segles. Explorarem l’origen de les processons, 
el seu recorregut i la seua evolució històrica a mesura 
que canvia la ciutat, els sorprenents simbolismes que hi 
ha al darrere, el lèxic de la festa així com les tradicions 
més curioses. Coneixerem de primera mà el patrimoni 
religiós local així com la deliciosa vessant gastronòmica 
associada a la Pasqua.

L’experiència finalitzarà amb un tast gastronòmic local.

 Ý Punt de trobada: Tourist Info Vinaròs.

- 6,00 € adults – 3,00 € menors de 7 a 12 anys
- Gratuït per als menors de 7 anys
- Duració aproximada d’1 h i 30 min

La Setmana 
Santa a Vinaròs

DISSABTE 17 D’ABRIL – 11.00H

Una ruta per explorar la part oculta de la nostra història. 
L’arribada a la Mediterrània de les tropes franquistes va 
marcar un punt d’inflexió en la Guerra Civil Espanyola. 
El 15 d’abril entra a Vinaròs l’exèrcit franquista trencant 
les línies republicanes. Aprofitant l’efemèride històrica, 
resseguirem les empremtes, recuperarem part de la 
història local dels anys 30, els edificis públics i les claus 
d’una societat en plena efervescència.

L’experiència finalitzarà amb un tast gastronòmic local 

 Ý Punt de trobada: Tourist Info Vinaròs.

- 6,00 € adults – 3,00 € menors de 7 a 12 anys
- Gratuït per als menors de 7 anys
- Duració aproximada d’1 h i 30 min

El Vinaròs 
republicà

DISSABTE 20 DE MARÇ – 11.00H

Si no parlem d’elles, ens oblidem de la meitat de la 
nostra història. Un viatge en el temps pels espais més 
emblemàtics de Vinaròs en clau de l’univers de la dona 
i la seua evolució, especialment en els últims 100 
anys. Rescatarem de l’oblit biografies anònimes així 
com les seues condicions de vida, també biografies de 
vinarossenques cèlebres per diversos motius i en àmbits i 
perfils molt diversos i sorprenents.

L’experiència finalitzarà amb un tast gastronòmic local.

 Ý Punt de trobada: Tourist Info Vinaròs.

Imatge cedida  
pel Centre de  

Documentació de la 
Guerra Civil de Vinaròs


