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Esports d’estiu
Aeròbic a la platja

Del 15 de juliol al 31 d’agost,
d’ 11 a 12 h dilluns, dimarts,
dimecres, dijous i divendres
Platja del Fortí

Activitats
infantils

Parada de la gira Nintendo
a Vinaròs «Aixeca’t i juga»

4 i 5 d’agost, de 18 a 24 h
Envelat de l’Atlàntic

Ioga a la platja

Del 18 de juliol al 31 d’agost,
de 20 a 21.30 h dilluns, dimecres i
divendres
Platja de Fora del Forat

Balls d’estiu: Cubbà
Del 19 de juliol al 31 d’agost,
de 19 a 20 h dimarts i dijous
Pèrgola del passeig de Fora del Forat

10 k nocturn
10 de setembre
Més informació a esports.vinaros.es

Comerç i
artesania
Nit de compres al passeig
24 de juliol i 14 d’agost,
de 18 a 24 h
Pèrgola del passeig de Colom
ʯ Organitza l’Associació de Comerciants de
Vinaròs

Botigues al carrer
11 de setembre, de 9 a 21 h

Mostra de fanalets
26 d’agost, de 19 a 20.30 h
Taller de fanalets elaborats amb meló
de moro. Pèrgola del passeig de Blasco
Ibáñez
ʯ Organitza Ball de Dimonis

Activitats
infantils
organitzades per
la Biblioplatja
Cicle de concerts La Mar
de Cultures
8, 15, 22 i 27 d’agost,
de 20 a 21 h
ʯ Multilingüe

Pèrgola del paseig de Blasco Ibáñez

Espectacle nocturn: Olea
26 d’agost, de 22 a 22.45 h
Pèrgola del paseig de Blasco Ibáñez
A més a més la Biblioplatja organitza un gran ventall de tallers i
activitats que pots consultar en:

Pl. Parroquial, pl. Sant Agustí, c. Major
i c. Safon

Activitats amb temàtica pirata del 8
a l’11 de setembre, de 19 a 24h
Pèrgola del passeig de Colom

Del 19 al 22 de juliol
Vinaròs Arena

ʯ Llirament de premis: 30 de juliol

Entrades disponibles i gratuïtes a la
Fundació Caixa Vinaròs del 12 al 15
de juliol de 18 a 20 h.
Aforament limitat.

Olé Vinaròs
Festival
11 d’agost
Vinaròs Arena
ʯ 12.00 h: Taller de ball de sevillanes + flash
mob. Places limitades
ʯ 13.00 h: Música d’ambient, rumbes i
sevillanes per ballar.
ʯ 20.00 h: La Meligrana. Tardeo flamenc.
ʯ 22.30 h: Inés Rubio. Espectacle de ball
flamenc amb Inés Rubio.

Visites guiades
Lúdiques per a famílies

Vinaròs, poble de pescadors

Els dijous de juliol i agost,
de 16.30 a 18 h

(21 i 28 de juliol / 4, 11, 18 i 25 d’agost)

Ruta guiada per explorar el fascinant
món de la mar i la mil·lenària cultura
marinera de Vinaròs. Descobrirem la
història de la pesca a la Mediterrània, el
port, la confraria, com funciona la llotja,
les embarcacions i les principals arts de
pesca.

ʯ 7€/adult
ʯ 4€/menors de 7 a 12 anys
ʯ Gratuït menors de 7 anys
Inclou vermut vinarossenc i aperitiu de
producte mariner km 0.

Treasure Hunt: A la recerca del
tresor pel centre històric de
Vinaròs
Dimecres 27 de juliol i divendres 19
d’agost, a les 18.30 h
Joc d’habilitat estratègica per equips
i contrarellotge amb proves i pistes
d’enginy als voltants del patrimoni
històric de Vinaròs. 10 enigmes per a
resoldre en 90 minuts per equips de 5/6
components. Activitat a l’aire lliure.
ʯ 6€/adult
ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
ʯ Gratuït menors de 7 anys
Inclou refresc de granissat de llima tradicional
per a totes les persones participants, material
de suport i premis per equips als guanyadors.
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Històriques

Gastronòmiques

Campanes, capvespres i vins
d’alçada

Caçador de tòfones

Dijous 21 de juliol a les 20.15 h i
dijous 25 d’agost a les 19.45 h

Recorregut per l’art, la història i avatars
de l’església fortalesa i torre campanar
de Vinaròs, els seus llocs menys
coneguts i visitats, en clau de la vinya,
el vi i la seua relació històrica amb
Vinaròs i els seus ordes religiosos.

Finalitzarem aquesta experiència
d’alçada amb un tast de selecció de dos
dels millors vins naturals elaborats al
Maestrat.
ʯ 8€/adult
Experiència no dissenyada per al gaudi de
menors.

Multisensorials nocturnes

Oliveres i estels
Dissabte 13 d’agost i diumenge 14
d’agost, de les 20.45 h
a les 23.45 h.
Experiència multisensorial a la
llum de les estrelles amb visita als
espectaculars camps d’oliveres
mil·lenàries de la Jana: senderisme
nocturn, gastronomia, art, música i
llegendes en una experiència única.
Cita a cegues per tal de descobrir
una de les oliveres més espectaculars
i longeves del planeta. 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.
ʯ 15€/adult
ʯ Activitat recomanada per a majors de 12
anys
Inclou concert de peces clàssiques en viu al
peu de les oliveres monumentals i degustacions gurmet de receptes de diverses
èpoques amb l’oli d’oliva com a protagonista.

ʯ Organitza l’Associació de Comerciants de
Vinaròs

Fira d’artesania

Festival de
Vinaròs: Festival
Internacional de
Curtmetratges
Agustí Comes

Recollida d’entrades gratuïtes una
setmana abans de cada sessió a
la Biblioplatja de la platja del Fortí.
Horari de 10.30 a 13.30 h i de 17 a
20 h de dimarts a dissabte.

 @Turisme_Vinaros

Dimecres 24 d’agost, a les 18 h
Gaudeix de la inoblidable aventura
de caçar la tòfona d’estiu al cor del
Maestrat. De la mà d’un expert tofoner
local ens endinsarem en el bosc i
explorarem els secrets i varietats
així com les sorprenents aplicacions
gastronòmiques de la deliciosa tòfona.
ʯ 8€/adult
ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
ʯ Gratuït menors de 7 anys
Inclou tast de tòfones i productes de
proximitat.

Enoturística

Verema a trenc d’alba
Diumenge 4 de setembre, a les 10 h
Descobreix 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 a trenc d’alba i en el
trepitjat del raïm.
ʯ 8€/adult
ʯ 5€/menors de 7 a 12 anys
ʯ Gratuït menors de 7 anys
Tast de mostos i visita al celler i sala de
vinificació.
Inclou tast guiat de vins locals i aperitiu de
km 0.

Compra en línia de les entrades en
wwww.turisme.vinaros.es
Aforaments limitats en totes les
visites
Més informació sobre punt de
sortida a la Tourist Info Vinaròs.
Totes les visites tenen una duració
aproximada de 2 hores

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."

A todo tren,
Volando juntos
destino Asturias

La familia que tu Explota, explota
eliges

Spirit

Mi hermano
persigue
dinosaurios

Cinema sota les
estrelles

Dimecres 24 d’agost

A les 22 h

No recomanada per a menors de 7 anys

Vinaròs Arena
Subtitulades per a persones amb
discapacitat auditiva
ʯ Entrades gratuïtes

A todo tren, destino
Asturias

Mi hermano persigue
dinosaurios

Adú
Dimecres 31 d’agost
No recomanada per a menors de 16
anys

La lista de los deseos

Dimecres 27 de juliol

Dimecres 7 de setembre

No recomanada per a menors de 7 anys

No recomanada per a menors de 12
anys

Volando juntos
Dimecres 3 d’agost
Tots els públics

La familia que tú eliges
Dimecres 10 d’agost
No recomanada per a menors de 7 anys

Explota, explota
Dimarts 16 d’agost
Tots els públics

Spirit
Dimecres 17 d’agost
No recomanada per a menors de 7 anys

Recollida d’entrades gratuïtes a la
Tourist Info Vinaròs. Les entrades es
podran recollir una setmana abans
de cada sessió. Màxim 2 entrades
per persona.
Horari Tourist Info: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
El 20% de les entrades es podran
recollir el dia de l’espectacle a la
taquilla del Vinaròs Arena de 18.30
a 21.30 h

Adú

La lista de los
deseos
Free Boleros

Cicle de
concerts al
Vinaròs Arena
Els dijous a les 22.30 h
Vinaròs Arena
Recollida d’entrades gratuïtes a la
Tourist Info Vinaròs. Les entrades es
podran recollir una setmana abans
de cada sessió.
Horari Tourist Info: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
El 20% de les entrades es podran
recollir el dia de l’espectacle a la
taquilla del Vinaròs Arena de 18.30
a 22 h

Free Boleros
Dijous 4 d’agost
Formació valenciana de 4 integrants,
amants del bolero, la bossa nova i el
latin jazz. Des de la seua fundació
l’any 2010, el seu repertori ha anat
evolucionant fins a incorporar altres
estils com el pop. Interpreten temes
coneguts donant-los el seu estil
personal que busca que el públic
els puga sentir com seus. Als seus
concerts creen una atmosfera íntima
que provoca el despertar de la nostra
sensibilitat musical.

Inés Rubio

Inés Rubio
Dijous 11 d’agost
Olé Vinaròs Festival (consulteu la
programació de tot el dia)
Inés Rubio és una bailaora de flamenc
catalana. Es forma a l’escola de
ball flamenc La Tani de Barcelona,
posteriorment a Sevilla rep classes
de Farruquito i de Carmen Ledesma
entre d’altres. Amb 26 anys passa a
formar part de la primera companyia de
flamenc de Tarragona, amb l’espectacle
Tarraconeando. Ha treballat en alguns
dels millors tablaos flamencs de la
geografia espanyola i ha participat en
festivals i concursos com el Concurso
Internacional de Anilla la Gitana de
Ronda, on va obtenir el primer premi
i va ser semifinalista al Concurso
Internacional de les Minas de la Unión.
Els dos darrers anys ha impartit classes
al Japó. Al Vinaròs Arena podrem
gaudir del seu art en el marc del II Olé
Vinaròs Festival.

Violencheli Brothers
Dijous 18 d’agost
Aquests dos joves virtuosos del violí i
violoncel valencians acompanyats per
Pau Chafer Jazz Trio ens submergiran
en un desafiament absolut i ens
deixaran bocabadats portant-nos en
un viatge musical fantàstic de Bach a
Michael Jackson, de Mozart a Alejandro
Sanz, de Vivaldi a Paco de Lucía, amb
clàssics de la música versionats al jazz i
al pop internacional.

Violencheli Brothers

Dómisol Sisters

Van ser finalistes del Got Talent
Espanya 2021 i des de llavors estan
realitzant una exitosa gira per tota
la geografia espanyola, La Rioja,
Castella-la Manxa, Extremadura,
Valladolid, Toledo, així com els
principals auditoris del territori valencià:
Alcoi, Sagunt, Palau de la Música de
València, etc.

Dómisol Sisters
Dijous 25 d’agost
Un gran concert divertit i dinàmic, que
contagia energia positiva i fa retrocedir
el públic en el temps fins a l’era daurada
del swing.
Dómisol Sisters naix el 2011 amb la
intenció de recrear, amb arranjaments
propis, la música swing dels anys 30
i 40. El 2014, la banda valenciana
llança el seu primer disc Get on
Board!. Gràcies a la gran acollida del
seu treball, el 2016, estrena el segon
àlbum Take that Swing!. A més, el
desembre del 2021 estrenen el seu
primer disc nadalenc amb el nom Xmas
in Central Park. Actualment, després
de recórrer gran part del país i actuar
en nombrosos teatres, sales i clubs, a
més de participar a diferents festivals,
el grup presenta el seu tercer projecte
Smile.

Bárbara Breva

Bárbara Breva
Dijous 1 de setembre
Amb un estil versàtil en què sobretot
prima l’expressió, els matisos i la
connexió amb l’espectador, al repertori
de la cantant valenciana conviuen
des de la balada jazz més íntima al
up-tempo més descarat, sense oblidar
la bossa nova o el blues i les picades
d’ullet al funk, el soul, el rock, el pop,
el bolero o la cançó sud-americana, tot
esquitxat per la constant aventura de la
improvisació i la recerca de l’emoció.
En aquesta proposta, la cantant
s’envolta de destacats músics de
l’escena jazzística valenciana i forma
una banda eclèctica, pensada per
acostar el jazz a altres músiques i
viceversa, en un concert vibrant on els
ritmes nord-americans (el jazz, el blues,
el musical), s’impregnen d’aires llatins,
aromes mediterrànies i tints folklòrics
que envolten l’espectador en un viatge
musical amb una infinitat d’influències.

Gastronomia
Jornades de cuina del
ranxo mariner
Del 17 de setembre al 17 d’octubre
Consulteu els menús en
turisme.vinaros.es a partir de l’1 de
setembre.

Vinaròs de tapa en tapa
Del 17 de setembre al 17 d’octubre
Consulteu els menús en
turisme.vinaros.es a partir de l’1 de
setembre.

