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Caius i Faustina ens conviden

a la Vil·la dels Munts
31 agost 2022

Una de les moltes activitats que es poden fer a Altafulla, i
que resulta molt interessant, és anar a la Vil·la dels Munts a
conèixer la residència de la Faustina i el seu espòs Caius,
duumvir de Tàrraco, en les proximitats d’aquesta gran ciutat
romana. Ells mateixos són els propis amfitrions dels visitants
i expliquen com és la seva vida en aquesta vil·la a la vora
del mar. La
setembre de
10 i 17 de
menors de 5

propera visita teatralitzada serà el dissabte 3 de
17.30h a 19.00h. Es repetirà també els dissabtes
setembre. L’entrada costa només 8 euros i els
euros entren gratis.

Més informació: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat / Venda
d’entrades AQUÍ
Aquesta és una de les propostes estiuenques ens fa el Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona en aquestes dates encara

estiuenques, juntament amb les visites guiades al Teatre romà
de Tarragona, el Museu i Necròpolis Paleocristians que es
conserven al Centre Comercial Parc Central o el sempre
emocionant viatge al conjunt monumental de Centcelles entre
altres.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions

d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club

gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a

certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

