PRATDIP NEWS
Els Amics de la Muntanya de Pratdip i
l’Oficina de Turisme estem preparant una nova
sortida per les nostres muntanyes. Serà el
diumenge 18 de maig i farem el tomb dels
barrancs, passant pel barranc de l’Aguiler, de
l’Ortiguer i de Santa Marina. Es tracta d’una
excursió de dificultat alta atès que es passarà
per passos equipats com el forat de l’Ortiguer.
Com a punts d’interès, visitarem la cova
Llonga, el Pi de les Saleres, l’Olleta, la font de
la Flauta, l’avenc de la Grallera o la cova de
l’Estaló. El recorregut aproximat serà de 10
quilòmetres amb una previsió de 5 hores de
marxa. Com en edicions anteriors, al finalitzar
la caminada hi haurà un dinar de germanor a
base de paella.
El preu de la sortida és d’1 euro per als que no
es queden a dinar i 15 per als que sí que es
queden. Les inscripcions es poden fer fins
dijous 15 de maig a l’Oficina de Turisme. Per
més informació podeu trucar al 977566388 o bé
escriure a turisme@pratdip.cat.

NOUS SERVEIS
TURÍSTICS A PRATDIP
Ampliació de l’oferta turística
L'activitat turística a Pratdip està en constant
moviment. Prova d’això és la posada en
funcionament de diferents serveis turístics que
amplien l’oferta en aquesta àmbit als visitants
i a la gent del poble. En primer lloc, el Centre
Horus Pratdip obre les seves portes aquest
final de mes. Es tracta d’un espai
d’interpretació de la natura i la fauna, on es
podran observar diferents exemplars de fauna
autòctona i forana (aus, mamífers,
invertebrats, etc.), així com realitzar tallers
sobre la fauna i flora. Cal concertar la visita
amb antelació (657 806 441).
El bar de la Piscina amb la nova gerència,
proposa també noves activitats, com són els
tallers per les tardes durant els períodes de
vacances. Activitats per als més petits amb
monitoratge.

PRATDIP LLEGENDARI
Pratdip Llegendari? Què és? De què es tracta?
Doncs totes aquestes preguntes i moltes més
tindran resposta dissabte dia 17 de maig a les 8
de la tarda. Per anar fent una mica de boca i
obrir-vos la curiositat, us direm que serà un
festival de llegenda, de por i de misteri on el
Dip tindrà un paper molt important. Us esperem
a tots, no hi falteu!

EXPOSICIÓ A TARRAGONA
Al llarg d’aquest mes de maig i juny, als serveis
territorials del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a Tarragona podem
visitar l’exposició Visions del Patrimoni al
Baix Camp. El Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia hi és present amb la
fotografia d’un dels elements que n’és més
representatiu, el Dip. Properament aquesta
exposició serà itinerant i podrem gaudir-ne al
nostre poble.

Nous serveis d’allotjament estan disponibles al
poble, tant al nucli urbà de Pratdip com a les
seves
urbanitzacions.
La
posada
en
funcionament de Ca la Prima, Cal Fusté, Cal
Txeco o cal Federico, així com nombroses cases
a les Planes del Rei, fa que en total el municipi
compti amb més d’una trentena d’habitatges
d’ús turístic inscrits al Registre de Turisme de la
Generalitat de Catalunya.
I finalment, l’hotel Mas Mariassa amplia el seu
servei amb l’obertura del restaurant terrassa
grill/chill-out tots els caps de setmana al migdia.
S’ofereix carta i menús especials per a grups.
Així mateix l’hotel ofereix un marc idíl·lic per a
celebracions familiars.
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