FESTA PRIMAVERA
VINTAGE

REUS
del 28 d’abril

a L’1 de maig

2016

FOOD TRUCKS · MERCADETS VINTAGE · DESFILADES
MÚSICA · PASSPORT BEAUTY · CONCERTS · MODA

CALENDARI D’ACTUACIONS FIXES I ITINERANTS

DIJOUS, 28 D’ABRIL
PLaça Llibertat
A partir 17 h > FOOD TRUCKS
19 H > INAUGURACIÓ PHOTOCALL REVIVAL
20 h > CONCERT AFTERDARK TRIO
PALLOL
18 h > Dansa ARTIS FRAGA
CARRERS CIUTAT
A partir 18 h > MÀGIA VINTAGE
DIVENDRES, 29 D’ABRIL
PLaça MERCADAL
Tot el dia >PHOTOCALL REVIVAL
Tot el dia >Exposició de Cotxes VINTAGE
18 h > ACTUACIÓ DANSA CENTRE LECTURA
DE 18,30 h a 20 h > INAUGURACIO
FESTA PRIMAVERA / ANIMACIÓ VINTAGE
20 h > SWING AIRLINES
PLaça Llibertat
Tot el dia > FOOD TRUCKS /
PHOTOCALL REVIVAL
22 h > CONCERT COVER H
PALLOL
De 10 a 22 h > Mercadet Vintage
CARRERS CIUTAT
Tot el dia > Activitats pròpies
botigues El Tomb de reus
A partir 18 h > MÀGIA VINTAGE
A partir 19 h > Stromboli Jazz Band
dissabte, 30 D’ABRIL
PLaça MERCADAL
Tot el dia >Exposició de Cotxes VINTAGE

Tot el dia > PHOTOCALL REVIVAL
Tot el dia > ANIMACIÓ VINTAGE
13 h > STROMBOLI JAZZ BAND
18 h > SOULDANCE REVIVAL
19 h > BALLEM AL RITME DELS ANYS 60
A CÀRREC DE L’ESCOLA WAPACHÁ
PLaça Llibertat
Tot el dia > FOOD TRUCKS / PHOTOCALL
REVIVAL
13 h > BASIC ESCOLA DE BALL
21 h > CONCERT POKERS
PALLOL
De 10 a 22 h > Mercadet Vintage
CARRERS CIUTAT
Tot el dia > Activitats pròpies
botigues El Tomb DE REUS
A partir 12 h > BATUCADA i DANSA
Artis Fraga
A partir 18 h > MÀGIA VINTAGE
A partir 19 h > PIXI DIXI
PASSEIG PRIM
De 10 a 14 h > MERCAT D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
De 10 a 14 h > Exposició de Cotxes i
Motos D’ÈPOCA
diumenge, 1 De maig
PLaça Llibertat
Fins 16 h > FOOD TRUCKS / PHOTOCALL
REVIVAL

ESTABLIMENTS
PARTICIPANTS
C/ Amargura
La Cuca
Raffel Pages

C/ BATÁN
Estanc núm. 12 -Tabacs Reus
Petit obsequi per a tots els nostres clients.
Sorteig d’un lot de productes de “ El Portal de Catalunya” per compres iguals o
superiors a 10 € en tots els articles, excepte en tabac.

C/ DE JESÚS
Omikron
Okaidi
Baobab
Brindarem amb cava amb els nostres clients
per donar la benvinguda a la primavera i farem un sorteig d’un sopar per a 2 persones
per una compra superior a 50 €.
Sekrets
Atmosfera Home
Life & Colors

* Calendari subjecte a canvis aliens a l’organització.
Ofertes vàlides només del 28 d’abril a l’1 de maig.

Martina Sposa
Regal de la bossa de mà de festa que faci conjunt amb el vestit que compris al nostre establiment. (A escollir entre una selecció de models).
Minimum
15% de descompte, menys en bany
Montaña - Estradé Òptics	
M’AGRADA LA PRIMAVERA,
grans descomptes. PARTICIPAR ÉS
MOLT FÀCIL! Et convidem a passar per
la nostra òptica, on trobaràs ulleres de sol
amb fins a un 30% dte., i un 35% dte. en
vidres graduats (progressius, lluny, a prop).
Diga’ns la frase de la nostra festa
(M’AGRADA LA PRIMAVERA)
i obtindràs el descompte. AIXÍ DE FÀCIL! T’hi esperem.
Montse Interiors
Descomptes promocionals en alguns articles
i sorteig d’una compra gratuïta.
Natura
Aparador Vintage i obsequi d’un primaveral bolígraf flor en totes les compres de més
de 10 €
Cuir Reus
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C/ de la Font

El comerç tanca a les 21.30 h

Restaurant 2R
Gaudeix de la nostra terrassa chill out tematitzada per a l’ocasió i del nostre DJ amb
música vintage.
Shana
Concurs d’aparador humà a través del Facebook del Shana Reus. Vine i t’ho expliquem!
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El Portal de Catalunya
Et presentarem les novetats de la temporada
a un preu #verylow perquè valorem molt la
teva opinió! Copa de #vicatalà + #tastcatalà (des de 0 €) +info a www.portalcat.
cat. Obrim fins a les 23 h divendres 29 i
dissabte 30 d’abril.

C/ del mar
Arrels Espai Prioral
Aperitiu abans de dinar amb vermut de
Reus i patates.

C/ dels Recs
Ramon Bergadà
Vine a veure el nostre aparador vintage amb
una exposició de màquines antigues.

C/ Galanes

C/ Galera

Behappy Regals
Vine a beure una copa de cava i gaudeix
d’un 10% de descompte en tots els articles.

Xicalla Nens

Calçats Casas Girona
Colmado Baró
Lola Gourmet
Per una compra superior a 20 €, us obsequiarem amb una safata assortida de 6
croquetes casolanes, i si véns a fer una copa
de vi et regalem la tapa de llom ibèric.
Sabateria Iglesias
Forn Sistaré
Vine a tastar els nostres nous pans. Qui
sap? Potser et sorprenem…
People
Gaudeix amb els nostres aparadors convertits en un jardí… i rep un obsequi amb la
teva compra.

Peuades Urban
Entre totes les compres que es realitzin entre el divendres 29 i el dissabte 30 d’abril,
sortejarem una bossa Nike.
Xicalla
Perfumeria Daffos	
20% de descompte en cosmètica i perfums.
Excepte en marques ecològiques i l’Occitane.
Llibreria Gaudí
Vine a conèixer les darreres novetats!
AdeO
Per cada 30 € de compra regalarem dues
entrades per poder assistir al partit de futbol
que es vulgui del Reus Deportiu (partits jugats a casa)
Geox

Blanca Miret
Descompte 10% en vestits de festa.

C/ Llovera

El comerç tanca a les 21.30 h

Bissú
30% de descompte en articles seleccionats.
Sache
Niepce
Estanc Díaz - Núm. 2
Adolfo Domínguez
Et donarem un obsequi amb la teva compra.
Perfumeria Júlia
Animació vintage i ballarins, exposicions,
preus especials, maquillatge amb les millors
marques… I un munt de sorpreses que no
et pots perdre! Aconsegueix el teu Beauty
Passport i gaudeix d’un tastet dels nostres
serveis a un preu realment especial.
Dos-Q Only
Rep un obsequi amb la teva compra.

Forn de pa bo

Sabateria Bastida
Donarem vals de descompte.

Tonyi Perruquers

Ganiveteria Pérez

Garola Moda Interior
10 colònies a preu de cost.

Dos-Q
Per compres superiors a 30 €, et sorprendrem amb un regal de primavera.

Watch Center - Casio
Dissabte de primavera a les 18.30 h.
Vine a ballar swing a Watch Center amb
la col·laboració de Basic Escola de Ball;
anima’t a provar-ho! A més, sorteig de
rellotges!”

Cottoni

Joguines Segú
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Reus, París, Londres
Adrea
Tindrem una secció amb un 30% de descompte i personal shopper.
IKKS
Et convidem a maduixes amb xocolata i cava
i per als nens tindrem llaminadures.
Xarol Urban
Divendres a la tarda tindrem un DJ amb vinils. Divendres i dissabte, vermut Miró i regal
d’un foulard per a compres superiors a 50 €.
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Forn Mariné
Assaboreix el nostre cup cake especial per
la festa de la primavera: Red Velvet Spring
Sensation. Tasta’l per tan sols 1,50 €/u.

C/ Major

Xarol
Divendres a la tarda, desfilada amb les últimes tendències de la nova temporada. Divendres i dissabte, vermut Miró i regal d’un
foulard per a compres superiors a 50 €.

El comerç tanca a les 21.30 h

Celio
Calçats Vives
Per cada compra, un cafè o un refresc.

La Boutique del TacÓn

La Creu Blanca	

Casa Pià

Calella	

Chivite 1947
Obsequi per compres superiors a 59 € i
descans al carrer amb sofà vintage…

Òptica Sanromà BB

M. Oliva Perruquers
Divendres, Barbershop al carrer. Divendres i dissabte, portes obertes i obsequi als
visitants. Aconsegueix el teu Beauty Passport i gaudeix d’un tastet dels nostres serveis
a un preu realment especial.

EL CARRER DELS 5 SENTITS
El carrer es transforma en el carrer dels
sentits:
Gust: cafeteries i gelats.
Vista: moda, calçat, perruqueria.
Oïda: música al carrer.
Olfacte: aromaterapia al carrer.
Tacte: tocar tot els que ens envolta.

El Barato
Descompte del 15% en qualsevol teixit que
porti flors. Pintarem cares amb el maquillatge professional GRIMAS, especialista en
FX efectes especials i maquillatge antial·lèrgic.
Unes maquilladores professionals de “This is
make up” pintaran cares de petits i grans. Divendres de 18 h a 20 h. Dissabte d’11 h a 13 h
i de 17.30 h a 20 h.

Braseria CafÈ Teatre
Cafè i brasa mòbil. Vine a fer un cafè al
nostre particular food truck.

Refan
Taula d’aromes i cata de perfums i sabons
de primavera al carrer.

Different

Òxid Joiers

El comerç tanca a les 21.30 h

C/ Monterols

Paola Steel
Per compres superiors a 30 € sortegem
un sopar per a 2 persones a la Pizzería
Aldente (Napoli). C/ Colom, 5. Salou.
Telèfon: 977.35.15.03. Valor del sopar:
40 €+IVA inclòs.
Rituals
Sorteig de 2 packs de regal entre els clients
que realitzin una compra. Flash de maquillatge gratuït amb colors primaverals.
Queralt
Amb el desig que la primavera et somrigui,
tenim preparats uns packs. Fes-te’ls teus!
Casa Pujol
Nous “looks”. Presentació de nous “looks”
estiu 2016.
Casas Sabaters
10% descompte en producte de temporada.
No acumulable amb d’altres promocions.
ITM

PASSEIG COMERCIAL EL Pallol
Sora Reus - Sushi &
Cocktail Lounge
Beguda + qualsevol de les nostres peces calentes: 2,50 €.
Free & Glasses
Descompte d’un 10% addicional.
Bodybell
Perquè ets especial. Dia VIP. Promoció del
30% de descompte en tractaments i colors.
SABATERIA QUEROL
S’aplicarà un 5% de descompte a tots els
clients que demanin la nostra tarjeta gratuïta.
Nespresso
Descompte en màquines per a tots els socis
del club Nespresso. Per a altres promocions, cal consultar la fitxa del client.
Desigual
Amb la nostra tarjeta gratuïta, per compres superiors a 100 € tindràs un 10% de descompte.
Joguines Somnis
Taller creatiu Pins Art. Divendres de 18 h
a 20 h. Dissabte de 11.30 h a 13.30 h i de
18 h a 20 h.
Nèctar Estètica
“MasterClass” de Natura Bissé gratuïta,
exclusiva sessió de bellesa facial. Et pots
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apuntar els dies 29 i 30 d’abril i fer-la
durant tot el mes següent. Grups de 4/5
persones. Aconsegueix el teu Beauty Passport i gaudeix d’un tastet dels nostres serveis
a un preu realment especial.
D-Uñas
Aquesta primavera llueix unes ungles perfectes amb el nou esmaltat permanent Gelin per 17 € en promoció.
Jack & Jones

PLAÇA DE LA PURÍSSIMA SANG
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Ferreteria Martí
A la primera planta trobaran una gran selecció d’articles: jardineria, cuina i llar, amb
descomptes especials.

PLAÇA DEL MERCADAL
Alquimia
Tenim l’elixir alquímic de l’eterna joventut...
Vine a saludar i agafa’n un glopet!
Tomàs Barberà	
Casa NavÀs
Patateria Laurie
Granier Pans Artesanals
Sabateria Torras Nens
Z and Co

Sucesores J. NavÀs
Exhibició de swing a la botiga i als porxos de Casa Navàs. Dansaires de “Lindy
hop” de la escola “Swing is in the air” amb
la col·laboració de l’associació Tarragona
Swing. Dia 30 a les 12 h.

C/ PRAT DE LA RIBA
Fil d’Or

C/ Pubill i Oriol
Flaps Cafè
Vine a tastar la teva pizza especial de primavera. També disponible per a celíacs.

RAVAL DE JESÚS
Moran Perruquers	
Aconsegueix el teu Beauty Passport i gaudeix d’un tastet dels nostres serveis a un preu
realment especial.

Blau Aran Hogar
Somsis
Farem un tant per cent de descompte en peces seleccionades de la botiga.
Banc de Reus
VÍctor Moda
Beep Informàtica

Bimba’s

Peuades
Entre totes les compres que es realitzin entre el divendres 29 i el dissabte 30 d’abril,
sortejarem una bossa Nike.

La Boutique del TacÓn

Nostrum

FLEca 2000

Intersport
Descomptes especials a partir de les 20 h.

La Sirena

XOCOLAT

Cansaladeria Segarra

RAVAL DE SANTA ANNA

Calçats Vives
Per cada compra, et convidem a un cafè o
un refresc!

Finques Aragonés

Las Termas de Ruham
DIVENDRES 29 D’ABRIL
Activitats gratuïtes per a tots els nostres
clients a amics:
De 16 a 18 h > Bronzejat primaveral en 15
minuts. Color natural i saludable.
De 17 a 19 h > Tractament facial exprés.
Prepara la pell per al sol.
De 18 a 20 h >Taller d’automaquillatge:
el contouring.
De 19 a 21 h > Manicura exprés Vinylux
de CND amb la col·lecció de primavera
Art Vandal.
Durant tota la tarda també esteu convidats a
una copa de cava.
DISSABTE 30 D’ABRIL
Continuen les activitats gratuïtes:

Teixits Arbós
Sony Center
Aprofita el nostre espai outlet per celebrar
la primavera i vine a veure tota l’àmplia
gamma de giradiscs especials pel cap de setmana Vintage.

Calçat infantil centpeus
Taller de compostures
La Botiga del cabell
Forn Sistaré
Vine a tastar els nostres nous pans. Qui
sap? Potser et sorprenem…

Viajes Halcón
Santiper Disseny
Llauneria Mata
Matalasseria La Glòria
La Mina
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FESTA PRIMAVERA
VINTAGE

De 11 a 13 h > Tractament facial transageing
amb màscara de llum led. De 12 a 14 h >
Tractament facial reafirmant amb màscara
vibratòria. A mes a més, per als més grans,
a partir de les 12 h vermut de Reus, i per
als més petits (i no tan petits) cotó de sucre
Las Termas de Ruham! Aconsegueix el teu
Beauty Passport i gaudeix d’un tastet dels
nostres serveis a un preu realment especial.

RAVAL MARTÍ FOLGUERA
Minnistore
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Ferreres Sabaters
Esports GenÉ Capdevila
20% de descompte, excepte promocions.
Teula
Draps de Casa
Diosas
20% descompte en nova temporada
Cristina Prats
l’Essència de l’Art

RAVAL ROBUSTER
Ferreteria Romà
Copa de cava + taller pràctic. Divendres de
16 h a 19 h i dissabte de 9 h a 13 h.

ELS ESPAIS

c/ SANT JOAN
SalÓn Canino Guau
Personal shopper, aparador vivent, cocktail
de benvinguda i photocall.

PLAÇA LLIBERTAT

Zona FoodTrucks i concerts

Arsopell
Perfumarte
Tallers:
- Aprèn a maquillar-te: com combinar els
colors de la primavera tenint en conte els
teus colors de pell, ulls, cabells...
- Saps com escollir el teu perfum? Ensenyem a conèixer tots els detalls per escollir
segons els teus gustos el perfum que més et
combina.

c/ SANTA ANNA
Tattoo Tragus
Aconsegueix el teu Beauty Passport i gaudeix d’un tastet dels nostres serveis a un preu
realment especial.

c/ SANTA TERESA

EL PALLOL

MERCADET VINTAGE

MERCAT
CENTRAL
DE REUS

PLAÇA MERCADAL

espai concerts, animació vintage
I exposició cotxes VINTAGE
passeig prim

Mercat Antiquaris, exposició cotxes
i motos D’ÈPOCA

Ettore
Presentació de la nova col·lecció i-ri bags
TrasquilÓn Perruquers
Assessorament d’imatge gratuït. Aconsegueix
el teu Beauty Passport i gaudeix d’un tastet
dels nostres serveis a un preu realment especial.

MERCAT
DEL CARRILET

organitza:

Col·laboren:

