ULLDECONA,
fins el 30 de desembre de 2021

“Un passeig per la història”
Viviu la història d’Ulldecona visitant els principals actius
turístics i delectant-vos en la nostra gastronomia
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 80 €

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?

Visita guiada a tres dels principals actius turístics
d’Ulldecona:
• El conjunt més antic i nombrós d’Oliveres
mil·lenàries del món, amb degustació in situ del
seu fruit, autèntic or líquid.

Tots els dissabtes fins el 30 de desembre de 2021
prèvia reserva i consultant la data per assegurar
que l’aforament no està complet. La visita
comença a les 10h a l’Oficina de Turisme, però es
confirmarà en el moment de fer la reserva per si hi
ha canvis durant la temporada.

• El Castell Medieval d’Ulldecona, bé cultural
d’interès nacional, amb unes vistes excepcionals i
testimoni del pas d’ibers, sarraïns, cristians, ...

COM GESTIONO EL PREMI?
Cal fer la reserva a l’Oficina de Turisme
d’Ulldecona, com a mínim 10 dies abans de la
visita. Tel. 977 573 394 / 619 770 869 turisme@ulldecona.cat

• Ermita de la Pietat d’Ulldecona, portada
d’entrada dels Abrics d’Ermites, un dels conjunts
d’Art rupestre llevantí més importants de la
península, pintat fa més de 8.000 anys i Patrimoni
Mundial de la Humanitat per l’UNESCO
. Dinar per a 2 persones al un dels restaurants
d’Ulldecona on podreu gaudir d’una gran tradició
gastronòmica aprofitant productes locals i de
qualitat.

LES CONDICIONS
El premi és per a dues persones. En cas de voler
ampliar el nombre de places per gaudir d’aquestes
activitats, és imprescindible fer-ne la reserva dues
setmanes abans de la visita, amb el cost a càrrec
de la persona premiada.
Cal portar calçat còmode i indicar intoleràncies
alimentàries en el moment de la confirmació.
Consultar també en cas de venir amb nens.
Els desplaçaments als llocs de les visites es
realitzen en cotxes particulars, no hi ha servei de
bus.

MOLT IMPORTANT: En cas d’existir mesures restrictives per la COVID-19, s’aplicaran els protocols
vigents a més de les condicions descrites en aquest document.
En aquest sentit, l’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa d’aquest premi, o
substituir o alterar qualsevol activitat i/o actuació prevista. En aquest cas, s’informarà als guanyadors.

ULLDECONA
Ulldecona és un municipi situat a la comarca més meridional de
Catalunya; el Montsià, al bell mig de la Serra del Montsià i la Serra
de Godall.
Sota el lema “Un passeig per la història”, Ulldecona dona a
conèixer el seu ric patrimoni, ja que compta amb vestigis de les
diferents etapes històriques que hem viscut els darrers 10.000
anys; des de la prehistòria amb les Pintures Rupestres de la Serra
de Godall, passant pels ibers (amb diversos poblats), l'època
Medieval (amb el
Castell, l'església de Sant Lluc al Centre Històric,...), el Barroc, el
Neoclàssic, el Modernisme,... I, amb un Patrimoni Natural únic i
exclusiu, amb la major concentració d'Oliveres Mil·lenàries de tot
el món..

Casa de la Feligresa, Antic Molí d’oli de Cèsar Martinell i pont de l'Olivar

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Informació local:
Ulldecona.cat
@TurismeUlldecona

No et deixis perdre aquest premi!
Si no el pots gaudir, el pots regalar.
Només cal que ens facis saber el nom de les persones afortunades quan facis la reserva.
D’acord amb l’art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i l'art.13 del
Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les person es físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) els Ajuntaments organitzadors de la
campanya COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA, que té per objectiu la promoció econòmica, turística i cultural dels municipis membres de
la Xarxa de Barris Antics amb projectes, son els responsables del tractament de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat per participar en
aquesta campanya amb la finalitat de gestionar un sorteig i entregar els premis. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos a l’ajuntament de la població en el qual està situat l’establiment on heu recollit la butlleta. Acceptant el premi, dono el meu consent iment
per a l’ús de la meva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i
mitjans relacionats exclusivament en la campanya comercial COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA.

